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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
שירות  ועדת  להצעת  ובהתאם  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
החליטה   ,)2013 בינואר   16( התשע"ג  בשבט  ה'  מיום  המדינה 
הממשלה לפטור מחובת מכרז, לפי סעיף 19 לחוק האמור את 
במשרד  ציבורית,  לתחבורה  הארצית  הרשות  מנהל  משרת 
  - )להלן  בדרכים  והבטיחות  הלאומיות  התשתיות  התחבורה 
התחבורה(. המינוי יתקיים בהתאם לעקרונות שנקבעו בסעיף 
4)א()2( להחלטת הממשלה מספר 345 מיום ד' בתשרי התש"ס 

)14 בספטמבר 1999(.

לאיתור  ועדה  באמצעות  יהיה  זו  למשרה  המינוי  הליך 
מועמדים, בהתאם לנוהל שנקבע בהחלטת ממשלה מספר 2451 
מיום ט"ז בשבט התשס"ב )29 בינואר 2002( ולהלן פירוט הרכב 

ועדת האיתור:

)1( המנהל הכללי במשרד התחבורה או נציגו - יושב ראש;

)2( נציב שירות המדינה או נציגו;

)3( ראש הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתה במוסד הטכניון 
או נציגו מקרב סגל הפקולטה הבכיר;

התחבורה  בתחום  וניסיון  מומחיות  בעל  ציבור  )4( נציג 
במשרד  הכללי  המנהל  ידי  על  ימונה  אשר  הציבורית 

התחבורה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;

)5( נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום הניהול אשר ימונה 
המנהל  עם  בהתייעצות  המדינה  שירות  נציב  ידי  על 

הכללי במשרד התחבורה.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-274(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                     __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
המדינה, התשי"א-11951  )להלן - החוק(, החליטה הממשלה 
להרשות את נושאי המשרות ברשות הארצית לכבאות והצלה 
בכל  לייצג את הממשלה  להלן,  - הרשות(, המפורטים  )להלן 
לחוק, למעט  ו–5   4 עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 
ותפקידו  הרשות  של  הפעילות  שבתחום  במקרקעין,  עסקאות 
ולחתום  מהם,  אחד  כל  לצד  הנקוב  לסכום  עד  המורשה,  של 

בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

נציב כבאות והצלה יחד עם חשב המשרד לביטחון הפנים   .1
או סגנו - בלא הגבלת סכום;

חשב  עם  יחד  ברשות  אנוש(  )משאבי  הכללי  המנהל  סגן   .2
המשרד לביטחון הפנים או סגנו - עד לסכום של 750,000 
ופיקוח  התקשרות  תחום  מנהל  עם  או  חדשים,  שקלים 

תקציבי - עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים;

שעניינם  עסקאות  לעניין  סגנו  או  ברשות  מחוז  מפקד   .3
המחוז שעליו הם מפקדים, יחד עם חשב המשרד לביטחון 
הפנים או סגנו - עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים, או 
ופיקוח תקציבי - עד לסכום  עם מנהל תחום התקשרות 

של 5,000 שקלים חדשים;
__________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

עסקאות  לעניין  סגנו,  או  ברשות  מרחבית  תחנה  מפקד   .4
שעניינם התחנה המרחבית שעליה הם מפקדים, יחד עם 
חשב המשרד או סגנו, או מנהל תחום התקשרות ופיקוח 

תקציבי בחשבות - עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים. 

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-9-ה1(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                     

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיא  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
בית  של  שופט  דרורי,  יאיר  משה  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
ירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  של  נשיא  לסגן  מחוזי,  משפט 

מיום י' באדר התשע"ג )20 בפברואר 2013(.

ט' באדר התשע"ג )19 בפברואר 2013(
)חמ 3-60-ה1(

  יעקב נאמן
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

  

מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  לחוק   45 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ו-11976, אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט 

שלהלן לאמת חתימת נוטריון:

חני גונן, ת"ז 034156570

רלי אשכנזי, ת"ז 034170373

נורמה קוסובסקי ביאטריס, ת"ז 026686683

רפיק חלבי, ת"ז 024782617

מרדכי בלנקה, ת"ז 023010085.

משמשים  המינוי  מקבלי  עוד  כל  זה,  מינוי  של  תוקפו 
בתפקידם במערכת בתי המשפט.

ט' בסיוון התשע"ב )30 במאי 2012(
)חמ 3-165-ה1(

  יעקב נאמן
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

הארכת מינוים של מבקרי נוטריונים
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  לחוק  33)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומים  של  מינוים2  את  מאריך  אני  התשל"ו-11976, 

למבקרי נוטריונים, למעט לעניין המחוז המופיע לצד שמם3:

__________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 3408.

 3  לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי הדין, 

    התשכ"א-1961.
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אברהם חורש - במחוז תל אביב

שלום קרמר - במחוז ירושלים

עטרה מירב ברגר - במחוז חיפה

אורן גלעדי - במחוז ירושלים

סלים קובטי - במחוז הצפון.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-165-ה3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

הודעה בדבר רשמת לענייני ירושה ואזור פעולתה
לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965

אני מודיע לפי סעיף 65א)ה( לחוק הירושה, התשכ"ה-11965 
)להלן - החוק(, בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א)ד( לחוק, כי אולגה 
ירושה  לענייני  רשמת  היא  הכללי,  האפוטרופוס  סגנית  גורדון, 

במחוזות חיפה והצפון.

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-2874(

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשנ"ח, עמ' 240.

הארכת מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים 
שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

לישראל,  הכניסה  לחוק  13יא)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  האמור,  הסעיף  לפי  הוועדה  המלצת  ולפי  התשי"ב-11952, 
דין  לבית   ,200054158 ת"ז  גרינברג,  רות  של  מינויה  את  מאריך 
לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין על פי החוק האמור, עד 

יום כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(.

ט' באדר התשע"ג )19 בפברואר 2013(
)חמ 3-284-ה2(

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

2  י"פ התשע"א, עמ' 5733.

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  מעצרים(, התשנ"ו-11996   - אכיפה 
מונו  אשר  הגבול  ומעברי  ההגירה  האוכלוסין  רשות  עובדי  את 
לישראל,  הכניסה  לחוק  15)ב(  סעיף  לפי  גבולות  ביקורת  לקציני 
התשי"ב-21952, המפורטים להלן, בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן 

יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

)1( סמכויות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק;

)2( סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.
__________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

2  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול.

מס' זהותשם העובד

300211059חנן כהן

040037798קרן עובדיה מיטל

309582872טספהון אלמו

056582869אבוטבול דוד

023709975רז אורנה

025947573שנאן שנאן

023629934גיאת עידו

055907687ברדוגו יוסף

054353677אמנון שמואלי

040480113בוגן אביטל

303095632מיתר יוחנן

313875726גודס פולינה

017074063זילברפרב יערה

307611491ורך מאיה

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד ט' בטבת התשע"ה 
משמשים  הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2014 בדצמבר   31(

בתפקידם.

ז' באדר התשע"ג )17 בפברואר 2013(
)חמ 3-2849(

  יצחק אהרונוביץ'
                     השר לביטחון הפנים

מינוי מפקחים
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

זרים,  עובדים  לחוק  5ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  אני מסמיך את  - החוק(,  )להלן  התשנ"א-11991 
מקונן  ואמיר  אסף  עמר  הפנים  במשרד  וההגירה  האוכלוסין 
לפי  המפורטות  ההוראות  ביצוע  על  פיקוח  לשם  למפקחים 

החוק האמור.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-3866(

  אליהו ישי
__________                     שר הפנים

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

הסמכת מפקחים
לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959

התעסוקה,  שירות  לחוק  74)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959 
מקונן  ואמיר  אסף  עמר  הפנים  במשרד  וההגירה  האוכלוסין 

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 32.
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בקשר  החוק  לפי  הוראות  ביצוע  על  פיקוח  לשם  למפקחים 
לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-300-ה1(

  אליהו ישי
                     שר הפנים

הסמכת מפקחים
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א1( לחוק העסקת עובדים על 
ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
את עובדי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים עמר אסף 
לפי  ההוראות  ביצוע  על  פיקוח  לשם  למפקחים  מקונן  ואמיר 

החוק האמור.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-2731(

  אליהו ישי
__________                     שר הפנים

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אחד  כל  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
בחוק,  כמשמעותו  אישור  לנותן  להלן,  המפורטים  מהאנשים 
לעסק טעון רישוי, לפי פרט 3.2א שבתוספת לצו רישוי עסקים 

)עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה-21995.

 מס' זהות      שם

033989831אמין ברנסי

027380385ערן חקלאי

59418020תומא עבוד

024887713עידו סמילנסקי

305952657טטיאנה טלמן

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

י"א באדר התשע"ג )21 בפברואר 2013(
)חמ 3-2495(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276; התשנ"ח, עמ' 329.

2  ק"ת התשנ"ה, עמ' 1217.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל 
הזמנה  למסור  להלן  מפורטים  ששמותיהם  האנשים  מן  אחד 

לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין 
וכן  התש"ס-22000,  הניקיון(,  שמירת   - קנס  )עבירות  הפלילי 
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228)ב( לחוק למי שיש לו 
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין 

הפלילי )ברירת משפט - שמירת הניקיון(, התש"ס-32000:

מס' זהות                   שם  

031379878 אליעזר זאב גלבר   

017584178 יוסף רינסקי   

039526553 שמואל קדושי   

039297494 גד דקל    

040592115 מצרי נועם    

021347919 אסף אברהם   

038664173 רועי שטראוס   

031179211 עידן בר–לב    

035717834 חיים דרקלסר   

032735276 אורי סולימני   

028110690 יאיר בר–לב    

040360067 רועי חיימי    

024990194 יריב מליחי    

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
כפקחים ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

כ"ד בשבט התשע"ג )4 בפברואר 2013(
)חמ 3-104-ה1(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

3  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ב-11982  משולב[,  ]נוסח 
למסור  להלן  מפורטים  ששמותיהם  האנשים  מן  אחד  כל 
לפי  קנס  עבירת  שעבר  להניח  יסוד  להם  שיש  לאדם  הזמנה 
צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים(, 
סעיף  לפי  קנס  תשלום  הודעת  למסור  וכן  התשס"ח-22008, 
של  עבירה  שעבר  להניח  יסוד  להם  שיש  למי  לחוק  228)ב( 
ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - סילוק 

ומיחזור צמיגים(, התשס"ח-32008:

כאמל קזאמל, ת"ז 059326025

תומר אליהו, ת"ז 039033444.  

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-104-ה1(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 851.

3  ק"ת התשס"ז, עמ' 851.
__________

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.
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הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 
משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל אחד 
מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם 
הדין  סדר  צו  לפי  קנס  עבירת  שעבר  להניח  יסוד  להם  שיש 
הפלילי )עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק(, התשס"ד-22003, 
למי  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  קנס  תשלום  הודעת  למסור  וכן 
לפי  משפט  ברירת  של  עבירה  שעבר  להניח  יסוד  להם  שיש 
צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - פינוי יריעות פלסטיק(, 

התשס"ד-32003:

כאמל קזאמל, ת"ז 059326025

תומר אליהו, ת"ז 039033444.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-104-ה1(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התשס"ד, עמ' 84.

3  ק"ת התשס"ד, עמ' 84.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל 
הזמנה  למסור  להלן  מפורטים  ששמותיהם  האנשים  מן  אחד 
סדר  צו  לפי  קנס  עבירת  להניח שעבר  יסוד  להם  לאדם שיש 
הדין הפלילי )עבירות קנס - שמן משומש(, התשס"ז-22006, וכן 
שיש  למי  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  קנס  תשלום  הודעת  למסור 
להם יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר 

הדין הפלילי )ברירות משפט - שמן משומש(, התשס"ז-32006:

כאמל קזאמל, ת"ז 059326025

תומר אליהו, ת"ז 039033444.  

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-104-ה1(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 199.

3  ק"ת התשס"ז, עמ' 200.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל 

הזמנה  למסור  להלן  מפורטים  ששמותיהם  האנשים  מן  אחד 
סדר  צו  לפי  קנס  עבירת  להניח שעבר  יסוד  להם  לאדם שיש 
הדין הפלילי )עבירות קנס - שמירת הניקיון(, התש"ס-22000, 
וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228)ב( לחוק למי שיש 
להם יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר 
הדין הפלילי )ברירת משפט - שמירת הניקיון(, התש"ס-32000:

כאמל קזאמל, ת"ז 059326025

תומר אליהו, ת"ז 039033444.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-104-ה1(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394; התשע"ב, עמ' 91.

3  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

      
הסמכה

לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל 
הזמנה  למסור  להלן  מפורטים  ששמותיהם  האנשים  מן  אחד 
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין 
וכן  התש"ס-22000,  הניקיון(,  שמירת   - קנס  )עבירות  הפלילי 
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228)ב( לחוק למי שיש לו 
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין 

הפלילי )ברירת משפט - שמירת הניקיון(, התש"ס-32000:

מס' זהות             שם  

022542740 לישי אפרים בן ינאי 

066109687 עמיחי גלעדי  

028471381 אמיר חן  

309890887 אלכסיי גלעדי  

021471677 אורי שפירא  

043172949 רן אסולין  

036283034 מורן בקיש  

066410044 מור אטינגר  

043047372 ליעד )שמעון( כהן כביר 

058886193 דוד זכאי  

067656074 מאיר שושן  

037720091 ניר גיל און  

059460964 רכאד עואד  

022577936 עפר דוד  

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
כפקחים ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

כ"ד בשבט התשע"ג )4 בפברואר 2013(
)חמ 3-104-ה1(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394; התשע"ב, עמ' 91.

3  ק"ת התש"ס, עמ' 394.   

__________
1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.
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מינוי חבר במועצה לענף הלול 
לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, התשכ"ד-1963

הלול  לענף  המועצה  לחוק   7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לתקנות  2)ב()1(  ותקנה  התשכ"ד-11963,  ושיווק(,  )ייצור 
המועצה לענף הלול )קביעת מספר חברי המועצה ומינוי נציגי 
)אבי(  אברהם  את  ממנה  אני  התשכ"ד-21964,  בה(,  הממשלה 
לענף  נציג הממשלה, במועצה  לחבר,   ,022704662 ת"ז  אלקיס, 

הלול במקומו של אורי צוק בר, ת"ז 3058294794.

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 3-840(

  אורית נוקד
__________                     שרת החקלאות ופיתוח הכפר

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 12.

2  ק"ת התשכ"ד, עמ' 760; התשס"ז, עמ' 654.

3  י"פ התשע"א, עמ' 6662.

הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים בבתי 
הדין לעבודה

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 

לתקנות  ו–497ג1   215 7ג,   ,1 תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - תקנות סדר הדין 
האזרחי(, החלות בבית הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות 
בית הדין לעבודה )סדרי דין(, התשנ"ב-21991  )להלן - תקנות 

בית הדין לעבודה(, אני מודיע כי:

בתי 1. ובכל  לעבודה,  הארצי  הדין  בבית  לפתוח  ניתן 
הדין האזוריים לעבודה )להלן - בתי הדין(, כל הליך 
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-31969, בדרך של 
לתקנות  ט"ז3  פרק  לפי  אלקטרוני  בי–דין  כתב  הגשת 

סדר הדין האזרחי.

הדין, )א(2. לבתי  אלקטרוני  בי–דין  כתב  של  הגשה 
המגיש  של  הזדהות  לאחר  רק  תתאפשר 
באמצעות תעודה אלקטרונית להזדהות וליעדי 

ההגשה המפורטים להלן:
המשפט, )1( בתי  של  האינטרנט  אתר 

זו  בדרך   ;www.court.gov.il שכתובתו: 
ניתן לצרף קבצים בנפח שלא יעלה על 5 

;)5M( מגה בייט
)2(http://uddi.court. שכתובתו  שרת 

זה  ליעד  הגשה   ;gov.il/uddipublic
תתאפשר באמצעות קשר מקוון למערכת 
הממוכנת של בתי המשפט )שירותי רשת 

;)web services -

)3(https://safe.court. שכתובתו  שרת 
לצורך  תיעשה  זה  ליעד  הגשה   ;gov.il
.)batch file( הגשת כתב בי–דין באצווה

לצורך הגשה ליעדים המפורטים בסעיף קטן )א()ב(
)2( ו–)3( יהיה על המגיש לצרוך שירותי תוכנה 
למערכת  ממשק  יצירת  שיאפשרו  ייעודיים 

הממוכנת של בתי המשפט.
והדרישות 3. אלקטרוני,  בי–דין  כתב  של  המאפיינים 

הצורניות לגביו, הם אלה:

הוראות תקנות בית הדין לעבודה בדבר מאפייני )א(
בי–דין  כתב  על  יחולו  וצורתו  בי–דין  כתב 

אלקטרוני, בשינויים המחויבים;

כתב בי–דין אלקטרוני יוגש בקבצים מסוג pdf  )ב(
או  tiff בלבד;

ייחתמו )ג( ומצורפיו  אלקטרוני  בי–דין  כתב 
בה  שמתקיימת  חתימה  תוכנת  באמצעות 
העונה  תוכנה   ;XML Dsig התקן  הוראת 
לדרישה זו ניתנת להורדה מאתר האינטרנט של 

.www.court.gov.il :בתי המשפט שכתובתו

בי–דין )א(4. כתב  מגיש  למערכת,  כניסה  לצורך 
יזדהה אל מול המערכת  אלקטרוני לבתי הדין 
התעודות  אחת  באמצעות  הממוכנת, 

האלקטרונית להזדהות שלהלן:

מאשר" )1( "גורם  שהנפיק  תעודה 
אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כהגדרתו 
חתימה  חוק   - )להלן  התשס"א-42001 

אלקטרונית(;
תעודה ממוחשבת לגישה וזיהוי )תמו"ז( )2(

בשירות  תפקיד  לבעלי  המונפקת 
המדינה.

שנדרשת )ב( אלקטרוני  בי–דין  כתב  הגשת  לצורך 
לגביו חתימה, יחתום המגיש על כתב בי–הדין 
אלקטרונית  חתימה  באמצעות  וצרופותיו 

מאושרת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית.
אגרת בית הדין וכן כל תשלום אחר שיש לשלם לבית 5.

הדין, יהיה ניתן לשלם באחת משתי הדרכים האלה:

בי–דין )א( כתב  הדין  לבית  המגיש  דין  בעל 
כאמור בסעיפים 2)א()2( ו–2)א()3( רשאי לשלם 
בלבד;  חשבון  לחיוב  הרשאה  באמצעות 
בית  למזכירות  תימסר  חשבון  לחיוב  הרשאה 
ניתן  לחיוב חשבון  טופס הרשאה  מראש;  הדין 
המשפט,  בתי  של  האינטרנט  מאתר  להוריד 

ולהשיבו חתום למזכירות בית הדין;

בי–דין )ב( כתב  הדין  לבית  המגיש  דין  בעל 
המשפט  בתי  של  האינטרנט  אתר  באמצעות 
כאמור בסעיף 2)א()1( רשאי לשלם בכרטיס חיוב 

או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.
המצאת כתב בי–דין אלקטרוני תיעשה כלהלן:6.

בי–הדין )א( כתב  שאינו  אלקטרוני,  בי–דין  כתב 
הדואר  כתובת  אל  יומצא  בתיק,  הראשון 
האלקטרוני של נמען שאינו בית הדין, במערכת 
דואר אלקטרוני שמתקיימות בה דרישות סימן 
ג'2 בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין האזרחי בלבד; 

___________
1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.

2  ק"ת התשנ"ב, 345.

3  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

___________
4  ס"ח התשס"א, עמ' 210.
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בי–דין )ב( כתבי  בהמצאת  המעוניין  נמען 
הדואר  כתובת  את  ימסור  אלקטרוניים, 

האלקטרוני שלו לבית הדין;

הדואר )ג( כתובת  של  ביטול  או  שינוי  כל  על 
הנמען  יודיע   ,2 בפסקה  כאמור  האלקטרוני 

לבית הדין;

)2()ד( בפסקאות  כמפורט  הדין  לבתי   הודעות 
שניתן  ייעודי  טופס  באמצעות  יישלחו  ו–)3(, 
מאתר  להוריד  או  הדין  בית  במזכירות  לקבלו 
יש  הטופס  את  המשפט;  בתי  של  האינטרנט 
להשיב חתום למזכירות בית הדין או לחטיבת 
בירושלים,  המשפט  בתי  בהנהלת  המזכירויות 

באמצעות פקס' שמספרו 02-6555981.

אלקטרוניים 7. בי–דין  כתבי  הגשת  בדבר  ההודעה 
לא  התשמ"ד-51984,  האזרחי,  הדין  סדר  תקנות  לפי 
תחול על בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, ההודעה 
משפט  בבית  אלקטרוניים  בי–דין  כתב  הגשת  בדבר 
לא  התשמ"ד-61984,  האזרחי,  הדין  סדר  תקנות  לפי 
תחול על בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ויראו 
כאילו  האמורות  ההודעות  לפי  שהוגשו  הליכים 

הוגשו לפי הודעה זו.
תחילה

תחילתה של הודעה זו ביום פרסומה.  .8

ט"ו באדר התשע"ג )25 בפברואר 2013(
)חמ 3-1778(

    מיכאל שפיצר
___________                          מנהל בתי המשפט 

5  י"פ התשס"ט, עמ' 318.

6  י"פ התש"ע, עמ' 1393.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/1/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1636, 
התש"ל, עמ' 2280, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7604, חלקה 85, שטח החלקה:   
288 מ"ר, שטח הפקעה:  בשלמות; הייעוד: שב"צ.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לד/5/25, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2125, התשל"ה, עמ' 2007, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בלוד, רחוב יריחו, המזוהה כגוש 4012, חלקה 97   
בשלמות )לשעבר גוש 4012, ח"ח 19, 21(; הייעוד: שטח בנייני 

ציבור.

כ"ד בשבט התשע"ג )4 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

מאיר ניצן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



ילקוט הפרסומים 6563, א' בניסן התשע"ג, 12.3.2013 3462

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1236, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2187, התשל"ו, עמ' 1069, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

דרך ושצ"פ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' טרומפלדור, ששטחה 574 מ"ר   
לשצ"פ + 23 מ"ר לדרך, המזוהה כגוש 6713, ח"ח 3.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/30/1268, 
הפרסומים 5518, התשס"ו, עמ' 2531, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שטח דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,   29 ששטחה  שיפר,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 6355, ח"ח 274; הייעוד: דרך.

ט"ז בשבט התשע"ג )27 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1202, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1100, התשכ"ד, עמ' 1775, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' מרדכי חפץ, ששטחה 71 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6381, ח"ח 178, לדרך.

ב' בשבט התשע"ג )13 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  רח/400/א/28, שהודעה 
הפרסומים 6442, התשע"ב, עמ' 5104, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, רחוב הנוטר 11, רחוב הפלמ"ח 10,   
המזוהה כגוש 3700, חלק מחלקה 72, בשטח של 26 מ"ר.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/1950, 
הפרסומים 6088, התש"ע, עמ' 2974, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, שדרות וולקני, המזוהה כגוש 3656,   
חלק מחלקה 103.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
התשנ"א, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב קלאוזנר.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–85 מ"ר, המזוהה כגוש   
6586, חלק מחלקה 516.

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  
___________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רע/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  בת/2002, 
רע/ ולתכנית מס'   ,2608 4292, התשנ"ה, עמ'  הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/2002/ד, 
מס'  ולתכנית   ,3950 עמ'  התשנ"ט,   ,4770 הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רע/2002/טז, 
בזה  מוסרת   ,2741 עמ'  התשס"ח,   ,5793 הפרסומים 
 - )להלן  רעננה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי של הרחבת דרך, שצ"פ ושב"צ )או לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–6,570  ששטחה  ברעננה,  קרקע  חטיבת   
כגוש 7658, חלק מחלקה 90.

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  
___________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
שד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/17/111, 
הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4334, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 

המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
ודרכים  דרכים  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  של  ציבורי 

משולבות.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,  כ–8,700  ששטחה  צופית,  ביישוב  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 7595, ח"ח 145-143 ו–150, וגוש 7624, ח"ח 
7, 8 ו–64, המופיעה בצבע ירוק בייעוד שטח ציבורי פתוח, 
בצבע פסי ירוק-אדום בייעוד דרך משולבת ובצבע אדום 

בייעוד דרך מוצעת.

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/300, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2831, התשמ"ב, עמ' 2396, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  זמורה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .4

חלקה   ,3797 כגוש  המזוהה  עקרון,  בקרית  קרקע  חטיבת   
בשלמות 336 )לשעבר חלק מחלקות 80-70, 82, 84, 85(.

כ"ז בשבט התשע"ג )7 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  משמ/63)גז(, 
הפרסומים 3527, התשמ"ח, עמ' 829, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  לוד  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בצפריה, ששטחה 2,100 מ"ר, המזוהה כגוש   
6837, חלקה 47/1 )לשעבר גוש 6254, חלקה 165(.

כ"ו בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

מנשה משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק לוד  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בר/300, 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6505, התשע"ג, עמ' 1323, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שורקות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,16 חטיבת קרקע בגבעת ברנר, המזוהה כגוש 2633, ח"ח   
דרך  הייעוד:   ;43  ,42  ,30 ח"ח   ,3799 וגוש   22  ,20  ,19  ,17

וטיפול נופי.

י"ז בשבט התשע"ג )28 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

ציון רבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שורקות  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10742, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5939, התשס"ט, עמ' 3293, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של גן חיות.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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 ,1791 עמ'  התשל"ד,   ,2021 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עילית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנצרת עילית, הידועה כחלקה 27 בשלמות,   
בגוש 17883, המיועדת לשטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין בדבר 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/3057 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 2426, התשל"ח, עמ' 1494, מוסרת בזה 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך 

והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,   55,000 ששטחה  בכרמיאל,  קרקע  חטיבת   
כגוש 18983, חלקה חדשה 158 בשלמות, ח"ח 159, 410, 437, 

452, 469 ו–1682 )לשעבר ח"ח 36, 38 עד 43 ו–48(.

י"ז בשבט התשע"ג )28 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס ג/במ/103, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4371, 
התשנ"ו, עמ' 1192, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נהריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנהריה, גוש 18175, ח"ח 121; הייעוד: דרך.  

ח' באדר התשע"ג )18 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/2587 
)ת/33א/1/02( )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/3172 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 2729, התשמ"א, עמ' 2236, מוסרת בזה 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך 

והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ו–7   6  ,2 כחלקות  הידועה  עילית,  בנצרת  קרקע  חטיבת   
בשלמותן בגוש 16572 )לשעבר חלקי חלקות 3, 5, 26, ו–33 
בגוש 16553, וחלקי חלקה 37 בגוש 16556( המיועדת לשטח 

לבנייני ציבור ולדרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין בדבר 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 2924 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בזה  מוסרת   ,664 עמ'  התש"ם,   ,2591 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנצרת עילית, הידועה כחלקה 28 בשלמות,   
בגוש 17736, המיועדת לשטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין בדבר 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  

,
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/2772 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בזה  מוסרת   ,155 עמ'  התש"מ,   ,2572 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך 

והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בשלמות,   4 כחלקה  הידועה  עילית,  בנצרת  קרקע  חטיבת   
בגוש 17741 )לשעבר חלקות 11, 18-14 בגוש 16538(, המיועדת 

לשטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניות.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין בדבר 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(
שמעון גפסו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .4

5 בשלמות  הידועה כחלקה  עילית,  בנצרת  קרקע  חטיבת   
בגוש 17833, המיועדת לשטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין בדבר 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/4560 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 3010, התשמ"ד, עמ' 1249, מוסרת בזה 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך 

והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בגוש   27 כחלקה  הידועה  עילית,  בנצרת  קרקע  חטיבת   
17735 )לשעבר חלקות 1 ו–7 בגוש 16547(, המיועדת לשטח 

לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין בדבר 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנצרת עילית, הידועה כחלקה 30 בשלמות   
המיועדת   ,)16557-16555 גושים  )לשעבר   17745 בגוש 

לשטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין בדבר 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ת/1/02/10 
 ,789 עמ'  התשכ"ט,   ,1503 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עילית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באעבלין, ששטחה 771 מ"ר, המזוהה כגוש   
12208, חלק מחלקות 23, 24, 26, 27; הייעוד: דרך.

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

נאהד חאזם  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11752, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5177, התשס"ג, עמ' 2193, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בסולם, המזוהה ככבישים מס' 26, 27, בגוש   
17114, ח"ח 9, 33; בגוש 17118, ח"ח 1, 2, 4.

ד' בשבט התשע"ג )15 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
עפ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/3/554, 
הפרסומים 5326, התשס"ד, עמ' 3902, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  עפולה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעפולה, ששטחה כ–1,780 מ"ר, שטח ציבורי   
פתוח, המזוהה כגוש 16704, חלקה 15.

כ"ח בטבת התשע"ג )10 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11683, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5040, התשס"ב, עמ' 788, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעילבון, המזוהה כשטח לכביש בגוש 15412,   
חלקי חלקה 57; בגוש 15411, חלקי חלקה 57.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 3/במ/120, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3987, 
התשנ"ב, עמ' 2598, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הוועדה או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ששטחה  ירושלים,  שד'   ,F כביש  באשדוד,  קרקע  חטיבת   
10,224 מ"ר -

 לשעבר גוש לשעבר ח"חחלק מחלקהגוש

2023 4110 -

472 17710 2023

109117 ,42 ,41 ,39 2074

17532 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18902, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6431, התשע"ב, עמ' 4695, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ציבור  למבנה  כשטח  המזוהה  בבועיינה,  קרקע  חטיבת   
בגוש 17541, חלקי חלקה 91.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/5516, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4405, התשנ"ו, עמ' 3105, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
לצורך  או  דרך  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה )להלן 
- הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 4070, התשנ"ג, 

עמ' 844, בדבר תכנית הר/396 )להלן - התכנית( -

תוספת

 ,97 חלקה  חלקי   ,6520 גוש  המעלות,  רחוב  הרצליה, 
הייעוד: דרך מוצעת.

העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה, עיריית הרצליה, 
וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט' בשבט התשע"ג )20 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
העין  ראש  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
)להלן - הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  את 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 4342, 

התשנ"ו, עמ' 248, בדבר תכנית מס' ממ/830.

תוספת

גוש 4272, חלקה 215 )לשעבר חלק מחלקה 141(.

 ,21 שילה  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התשריט  העתק 
ראש העין, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

בימי קבלת קהל.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(
משה סיני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראש העין  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בש/200, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4371, 
התשנ"ו, עמ' 1197, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה בית שמש, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 

הייעוד: דרך.  

ט"ז בשבט התשע"ג )27 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 4/במ/149, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4142, 
התשנ"ג, עמ' 4194, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אשקלון  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבנה מוסדות ציבור, דת 

ודרכים.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשקלון, ששטחה 1,682 מ"ר, המזוהה כגוש   
1932, חלק מחלקה 69 )לשעבר חלק מחלקה 22(; מגרש מס' 

61 שייעודו מבני ציבור.

ה' בשבט התשע"ג )16 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

בני וקנין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשקלון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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גודל )בדונם(חלק מחלקהגוש

342963027.307

387.489

512.747

הייעוד: כביש.  

כ"ז בשבט התשע"ג )7 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ת/5/32/51, 
בזה  מצהירה   ,2242 עמ'  התשל"ה,   ,2193 הפרסומים 
בהתאם  שמש,  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6226 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט של  3834, תהיה לקניינה הגמור  התשע"א, עמ' 

עיריית בית שמש מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 120,391 מ"ר -  

גודל )דונם(חלק מחלקהגוש

508414.453

40.21

553.243

62.188

80.555

159.625

1611.942

517450.759

51921410.238

519740.671

611.097

519870.543

1314.867

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,3833 עמ'  התשע"א,   ,6226 הפרסומים  בילקוט 
מיום  שמש  בית  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 123,244 מ"ר -  

גודל )בדונם(חלק מחלקהגוש

2975884.414

523616.577

43.135

52.118

69.435

70.225

80.24

93.71

111.121

523010.942

163.657

222.568

5229103.129

300.134

421.677

530.007

3044020.059

34.545

50.71

3044210.002

22.416

103.237

110.047

3429114.837

22.254

30.482

157.939

34292150.852

1815.229

250.003
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פרסום  מיום  תל–אביב-יפו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 
הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש  )לשעבר   8996 בגוש  בתל–אביב-יפו,  קרקע  חטיבת   
7034 שומה( - 

שטח רשום במ"רחלקה

13,828

2793

4748

5100

152,915

161,963

171,024

18205

19997

20645

211,376

22435

23665

24663

274,139

28571

29160

30763

31738

33864

3494

35103

372,550

38335

3932

431,770

442,709

4553

4713

י"ז בשבט התשע"ג )28 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

הייעוד: כביש.  

כ"ז בשבט התשע"ג )7 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מי/300/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5432, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3985 עמ'  התשס"ה, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  יהודה  מטה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6490 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,610 עמ'  התשע"ג, 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יהודה  מטה  האזורית  המועצה 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעין ראפה, ששטחה הכולל 1,415 מ"ר, אשר   
מורכבת מחלק מחלקה 6 בגוש 29960, וכן מקרקע נוספת 
)טרם הסדר במקרקעין( הצמודה מצפון לח"ח 6 בגוש 29960 
הספר  בית  ליד  סמוך  מצויים  כאמור  שני החלקים  הנ"ל. 

הישן שביישוב.

בתשריט הפקעה מס' 1ב שהופקד במשרדי הוועדה המקומית   
לתכנון ולבנייה מטה יהודה.

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מטה יהודה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2660, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5028, התשס"ב, עמ' 294, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 6487, התשע"ג, עמ' 510, תהיה לקניינה 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2866 עמ'  התשע"ב,   ,6384 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת  

חטיבת קרקע בהרצליה, גוש 6668 -

שטח רשום במ"רחלקה בשלמות

רחוב זוהר טל485

רחוב זוהר טל546

כיכר הציונות צפון833

רחוב זוהר טל865

הייעוד: דרך.  

ה' בשבט התשע"ג )16 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הר/253א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם   ,1451 עמ'  התשכ"א,   ,852
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/488, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2208 עמ'  התשכ"ב,   ,961
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,5378 עמ'  התשע"ב,   ,6447 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהרצליה -

תיאורחלקהגוש

כיכר הציונות, זוהר טל 6668866
וקדושי השואה

9 )חלקי 6517
חלקה(

יהודה המכבי

הייעוד: דרך.

ה' בשבט התשע"ג )16 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הר/1425, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,277 עמ'  התשל"ט,   ,2483
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2867 עמ'  התשע"ב,   ,6384 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

תיאור הקרקע -  

חטיבת קרקע בהרצליה, גוש 6668 -  

תיאורחלקי חלקה

רח' אצ"ל פינת רח' וינגייט1287

רחוב אצ"ל1288

רחוב אצ"ל1289

רחוב אצ"ל1290

רחוב אצל פינת רחוב זוהר טל1298

רחוב אצ"ל1299

רחוב אצ"ל1300

רחוב אצ"ל1301

רחוב אצ"ל1306

הייעוד: דרך.  

ה' בשבט התשע"ג )16 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הר/253א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1451 עמ'  התשכ"א,   ,852
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/210א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1708, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4337 עמ'  התשל"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  השרון,  רמת  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 6489, התשע"ג, עמ' 562, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  השרון  רמת  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת השרון, רח' ויצמן, ששטחה 2,140 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6599, חלקה 173; הייעוד: שב"צ.

י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יצחק רוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/813, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4007, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3301 עמ'  התשנ"ב, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,5398 עמ'  התשע"ב,   ,6448 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 7731, ח"ח 3; מגרש 130;   
שטח ההפקעה 0.144 דונם; הייעוד: דרך.

כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הר/1108א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
2287, התשל"ז, עמ' 622, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הרצליה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6212, 
התשע"א, עמ' 3127, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית 

הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

תיאור הקרקע -

חלקה:  חלקי   ,6530 גוש   - אודם  אבן  ברח'  קרקע  חטיבת 
123; הייעוד: דרך.

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/768/ב, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3929, 
התשנ"ב, עמ' 169, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,3585 עמ'  התשס"ט,   ,5947 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 608 ח"ח   ,6180 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 503( בשטח של 26 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

אביהוא בן–משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/2270, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3774, 
התש"ן, עמ' 3101, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טייבה  אל  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6489, התשע"ג, עמ' 566, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלק   ,7854 כגוש  המזוהה  אלשל,  באזור  קרקע  חטיבת   
מחלקה 18; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

כ"א בטבת התשע"ג )3 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אל טייבה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/829, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1638, 
התש"ל, עמ' 2339, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טייבה  אל  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6489, התשע"ג, עמ' 566, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באזור אבו אג'אג, המזוהה כגוש 7848, חלקי   
לבנייני  שטח  הייעוד:   ;70  ,69  ,68  ,67  ,66  ,65  ,15 חלקות 

ציבור.

כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אל טייבה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ען/361)במ(, 
התכנית(,   - )להלן   3430 עמ'  התש"ס,   ,4879 הפרסומים 
עירון- ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
ואדי עארה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 5705, התשס"ז, עמ' 3985, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית בקה אלגרבייה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבקה אלגרבייה, ששטחה 1,850 מ"ר )שטח   
לבנייני ציבור(, המזוהה כגוש 8753, חלק מחלקה 11.

ב' בשבט התשע"ג )13 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/3/1111, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2990, 
התשמ"ד, עמ' 660, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טייבה  אל  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 6489, התשע"ג, עמ' 566, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלק   ,8030 כגוש  המזוהה  פרדיסיא,  באזור  קרקע  חטיבת   
מחלקה 10; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אל טייבה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מד/במ/6, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4644, 
התשנ"ח, עמ' 3565, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  מודיעין,  ולבנייה 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4944, התשס"א, עמ' 916, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית מודיעין מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   10,933 ששטחה  במודיעין,  קרקע  חטיבת   
כגוש 5815, חלקה 30; מגרש 22; הייעוד: שב"צ.

ט"ו בחשוון התשע"ג )31 באוקטובר 2012(
)חמ 3-4(

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מודיעין  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/96,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3511, 
התשמ"ח, עמ' 526, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6518, התשע"ג, עמ' 1701, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקות   ,3641 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
בשלמות 119-115, 130, 134.

ח' באדר התשע"ג )18 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/1/1/ג, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2199, 
התשל"ו, עמ' 1327, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4313, התשנ"ה, עמ' 3707, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא - גוש 6433, חלקה 46, שטח החלקה:   
858 מ"ר, שטח ההפקעה: כ–71 מ"ר; הייעוד: דרך מוצעת.

י"ח בשבט התשע"ג )29 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/25/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6343, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2487 עמ'  התשמ"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,6427 עמ'  התשע"ב,   ,6473 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

שטח   ,74 חלקה   ,7607 גוש   - סבא  בכפר  קרקע  חטיבת   
הייעוד:  מ"ר;   3,982 ההפקעה  שטח  מ"ר,   3,982 החלקה 

שב"צ.

ה' בשבט התשע"ג )16 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/131,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5414, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3348 עמ'  התשס"ה, 
לתכנון ולבנייה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6419 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
4158, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3843, חלק מחלקה 20.  

י"ב בשבט התשע"ג )23 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/5/131, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6322, 
התשע"ב, עמ' 752, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6377 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
2563, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3843, חלק מחלקה 12.  

י"ב בשבט התשע"ג )23 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/129, 
הפרסומים 4305, התשנ"ה, עמ' 3328, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  ציונה,  נס  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6482, התשע"ג, עמ' 257, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקה   ,3846 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
בשלמות 177 )לשעבר גוש 3847, חלק מחלקה 20(.

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/93,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
נס/1/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,2331 עמ'  התשמ"ז,   ,3476
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6362 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
2024, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקות   ,3636 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
)לשעבר   153  ,377  ,)37 חלק מחלקה  )לשעבר   574 בשלמות 
חלק מחלקה  )לשעבר   381 וחלק מחלקה   ,)54 חלק מחלקה 

42(; הייעוד: שב"צ.

י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/5/179, 
הפרסומים 3126, התשמ"ה, עמ' 403, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6461, התשע"ב, 
עמ' 5873, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח 

תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' קפלינסקי, ששטחה 20 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6371, ח"ח 228, לדרך.

כ"ו בשבט התשע"ג )6 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/2/1210, 
הפרסומים 2063, התשל"ה, עמ' 398, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6140, התשע"א, עמ' 209, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר,   47 ששטחה  כרמלי,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 6404, ח"ח 169.

ב' בשבט התשע"ג )13 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1257/ב, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3459, 
התשמ"ז, עמ' 1860, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
ותיקון   ,5643 עמ'  התשס"ב,   ,5102 הפרסומים  בילקוט 
טעות בילקוט הפרסומים 5644, התשס"ז, עמ' 2131, תהיה 
מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,78 ח"ח   ,6375 כגוש  קרקע בפתח תקוה, המזוהה  חטיבת   
ששטחה 338 מ"ר לשצ"פ + 258 מ"ר לשב"צ + 30 מ"ר לדרך.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/12/1232, 
בזה  מצהירה   ,2600 עמ'  התשמ"ח,   ,3565 הפרסומים 
 - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(, 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 6495, התשע"ג, עמ' 820, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר,   50 רח' התבור, ששטחה  חטיבת קרקע בפתח תקוה,   
המזוהה כגוש 6353, ח"ח 5; הייעוד: דרך.

כ"ו בשבט התשע"ג )6 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/8005, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3534, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1131 עמ'  התשמ"ח, 
לתכנון ולבנייה ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,3572 עמ'  התשס"ג,   ,5209 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
לציון  עיריית ראשון  והמוחלט של  לקניינה הגמור  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון -  

 290 חלקה   ,3628 כגוש  המזוהה  מ"ר,   2,707 ששטחה   
)לשעבר חלקי חלקה 66( בשלמותה; אדמת בור המיועדת 
שכונת  האפרסמון,  לרחוב  מדרום  פתוח  ציבורי  לשטח 

נחלת יהודה;

ששטחה 533 מ"ר, המזוהה כגוש 3628, חלקה 293 )לשעבר   
חלקי חלקה 66( בשלמותה; הרחבת רחוב האפרסמון מצדו 
והרחבת  המזרחי  מצדו  הברושים  רחוב  הרחבת  הדרומי, 

רחוב הבנים מצדו המערבי, שכונת נחלת יהודה.

כ"ד בשבט התשע"ג )4 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/750/א )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
3393, התשמ"ז, עמ' 80, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת  הקרקע 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4763,  ברשומות לפי סעיפים 5 
התשנ"ט, עמ' 3711, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית 

רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3702, חלק מחלקה 19.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז בטבת התשע"ג )9 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/830, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2521, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1172 עמ'  התשל"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  העין,  ראש  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,1416 עמ'  התשע"ג,   ,6507 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
העין  ראש  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראש העין, שכונת שבזי -  

שטח במ"רח"חגוש

427048385

49405

50405

51400

52400

53400

54400

55400

56400

427191401

92402

93401

94401

95400

96402

97401

98400

99400

100 400

101 400

הייעוד: שטח לדרך.  

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גז/3/5  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מצהירה   ,2539 עמ'  התשמ"ה,   ,3207 הפרסומים  בילקוט 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6489, התשע"ג, עמ' 568, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית גזר 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפדיה, ששטחה 0.700 דונם, המזוהה כגוש   
לשעבר  )חלקה   26 חלקה  חלקי   ,)4091 גוש  )לשעבר   4757

111(; הייעוד: שב"צ.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גזר  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גז/3/8,   מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 3527, התשמ"ח, עמ' 824, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6489, התשע"ג, עמ' 568, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית גזר 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר שמואל, ששטחה 0.563 דונם, המזוהה   
)חלקה   97 חלקה  חלקי   ,)4637 גוש  )לשעבר   6477 כגוש 

לשעבר 102(; הייעוד: שב"צ.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין בדבר 
רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גזר  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
לה/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/172, 
הפרסומים 4059, התשנ"ג, עמ' 472, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רמלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  זכות החזקה  כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה  המתוארת בסעיף 
בילקוט הפרסומים  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6201, התשע"א, עמ' 2573, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רמלה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמלה, ששטחה כ–6,700 מ"ר )מדידה גרפית(,   
המזוהה כגוש 4345, ח"ח 35 )לשעבר ח"ח 6(, 7, 8, 9; הייעוד: 

דרך.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3813, התשנ"א, עמ' 450, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6448 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
מיום  הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,5401

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה -  

ששטחה כ–52.5 מ"ר, המזוהה כגוש 6586, חלק מחלקה 39;   
ששטחה כ–52.5 מ"ר, המזוהה כגוש 6586, חלק מחלקה 40.

ח' אדר התשע"ג )18 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שד/22/119, 
הפרסומים 4900, התש"ס, עמ' 4180, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6518, התשע"ג, עמ' 1706, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

דרום השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בשדה ורבורג, ששטחה כ–1,557 מ"ר, המזוהה   
כגוש 9117 )לשעבר 7678(, חלק מחלקה 120 )לשעבר 4, 15(.

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/10/518, 
הפרסומים 4127, התשנ"ג, עמ' 3548, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  זמורה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  זכות החזקה  כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה  המתוארת בסעיף 
בילקוט הפרסומים  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6490, התשע"ג, עמ' 612, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  גדרה  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 3872, ח"ח 117; הייעוד:   
שב"צ, דרך ושביל.

כ"ז בשבט התשע"ג )7 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 81 מש"מ  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט הפרסומים  פורסמה  )גז(, שהודעה בדבר אישורה 
3591, התשמ"ט, עמ' 256 )להלן - התכנית(, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6497, התשע"ג, עמ' 925, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית גזר 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  דונם   0.870 ששטחה  ביציץ  קרקע  חטיבת   
 ;)104 לשעבר  )חלקה   97 ח"ח   )3719 לשעבר  )גוש   5421

הייעוד: שב"צ.

המעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גזר  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' שד/6/86, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4132, 
התשנ"ג, עמ' 3838, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה דרום השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6497, התשע"ג, עמ' 925, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית דרום השרון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ימין, ששטחה כ–1,000 מ"ר, המזוהה  חטיבת קרקע בנווה   
כגוש 8546 )מס' ישן 7609(, חלקה 65 )לשעבר חלקות 14, 32, 

33, 34, 35(, המופיעה בצבע חום בייעוד מבני ציבור.

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו המזוהה כגוש 18034 -  

ייעודשטח במ"רח"ח

שב"צ ודרך2624

שב"צ, חניה ציבורית ודרך35,360

שב"צ ודרך62,525

שב"צ ודרך161,702

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/3658,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3575, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2988 עמ'  התשמ"ח, 
לתכנון ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6490, התשע"ג, עמ' 613, תהיה לקניינה 
זו  הודעה  פרסום  מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18105 -  

ייעודשטח במ"רחלקות בשלמות

שב"צ ודרך81978

שב"צ821,300

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/7146,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4386, 

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' עח/200, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
עח/17/15  לתכנית  ובהתאם   ,1905 עמ'  התשל"ט,   ,2553
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,3281 עמ'  התשנ"ב,   ,4006 מס' 
הוועדה(,   - )להלן  חפר  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  זכות החזקה  כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה  המתוארת בסעיף 
בילקוט הפרסומים  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6449, התשע"ב, עמ' 5417, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  חפר  עמק  האזורית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 8282 בגוש   1 מחלקה  חלק  המהווה  ו.מ.8  ממגרש  חלק   
המיועדת למבני ציבור;

 8282 בגוש   1 מחלקה  חלק  המהווה  ו.מ.9  ממגרש  חלק   
המיועדת למבני ציבור.

וניתן  הוועדה  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט  העתק 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  תשלום  בלא  בו  לעיין 

פתוחים לקהל.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/9126,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5198, התשס"ז, עמ' 2885, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6490, התשע"ג, עמ' 613, תהיה לקניינה 
זו  הודעה  פרסום  מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/11383,  מס' 
בזה  מצהירה   ,4596 עמ'  התשס"ט,   ,5971 הפרסומים 
)להלן  אלונים  גבעות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
- הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 6497, התשע"ג, עמ' 926, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  שפרעם  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בשפרעם, ששטחה 1,922 מ"ר, המזוהה כגוש   
10272, חלק מחלקה 12, 30, 32; הייעוד: בנייני ציבור.

י"ח בשבט התשע"ג )29 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/13051,  מס'  מקומית 
בילקוט הפרסומים 5213, התשס"ג, עמ' 3712, מצהירה בזה 
)להלן  אלונים  גבעות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
- הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,4602 עמ'  התשע"ב,   ,6429 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באעבלין, ששטחה 3,135 מ"ר, המזוהה כגוש   
12210, חלקי חלקה 1; הייעוד: שטח מבני ציבור.

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

התשנ"ו, עמ' 2025, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 6490, התשע"ג, עמ' 613, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18036 -  

   ייעודשטח במ"רח"ח

דרך171,104

שצ"פ34675

דרך411,172

דרך55172

דרך597,695

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/9763,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4857, 
התש"ס, עמ' 2723, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 6495, התשע"ג, עמ' 821, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18949 -  

חלקה 
ייעודשטח במ"רבשלמות

פארק בוטני4716,702

פארק בוטני487,846

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שטח במ"רחלקי חלקהגוש

1746970447

17470201,286

1747239314

8235

הייעוד: דרך.  

כ"ז בשבט התשע"ג )7 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  90/101/02/3א, 
הפרסומים 5355, התשס"ה, עמ' 971, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  אשדוד,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 6508, התשע"ג, עמ' 1473, תהיה 
והמוחלט של עיריית אשדוד מיום פרסום  לקניינה הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באשדוד, ששטחה 8.4 דונם, המזוהה כגוש   
חלק  )לשעבר   80 מחלקה  חלק   ,)2004 גוש  )לשעבר   2648

מחלקה 26, 28(; תוספת לכביש, בני ברית, רובע ט"ז.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקוני טעויות
5א  שסעיף  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  בהודעה   .1
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  לגביה,  חל  לא  לפקודה 
6545, התשע"ג, עמ' 2787, לעניין תכנית רצ/48/6/1 )ראשון 
במילים  המתחילה  השורה  לפני  הקרקע,  בתיאור  לציון(, 
"ח"ח 15" יבוא "חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 

."- 3931

)חמ 3-2(

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/6265,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4814, 
התש"ס, עמ' 763, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6482, התשע"ג, עמ' 261, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

בסמת טבעון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבסמת טבעון, המזוהה כגוש 10366 -  

ייעודשטח במ"רחלקה

דרך1574,494

דרך5824,983

כ"א בטבת התשע"ג )3 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18412, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6222, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3596 עמ'  התשע"א, 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6497, התשע"ג, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,926 עמ' 

המקומית משהד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במשהד, המזוהה כגוש וחלקי חלקות האלה:  

שטח במ"רחלקי חלקהגוש

1746955942

7134

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2013, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 1.4.2013.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אבנר בנטוב, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 12956-01-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת רב אור סוכנות לביטוח )1998( בע"מ, ח"פ 
51-263983-2, מרח' האורגים 10, אשדוד, ע"י ב"כ עו"ד יובל קינן 
ו/או טוביה גודיס, מבית ש.א.פ., קומה 5, רח' היצירה 3, רמת גן 

52521, טל' 03-5665055, פקס' 03-7519001.

אשקלון,  שומה  פקיד  הכנסה,  מס  אגף   - האוצר  והמבקש: 
 ע"י היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש"ר, ע"י ב"כ עו"ד מזי רנצלר

ו/או אריק שמיר ו/או ג'ריאס פאנוס ו/או יעל בן משה בוך ו/או 
שלומית הרץ ו/או רוסלן ביקנוב, מדרך מנחם בגין 125, תל אביב, 

טל' 03-7633180, פקס' 03-7633285.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.4.2013, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.21.3.2013

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שלומית הרץ, עו"ד  
באת כוח המבקש  

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה   .2
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6319, 
)עפולה(,  ג/433  מס'  תכנית  לעניין   ,644 עמ'  התשע"ב, 
 964 של  "בשטח  יבוא   "31 מחלקה  "חלק  אחרי  בתוספת, 

מ"ר בחלק הדרומי של החלקה".

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה   .3
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6490, 
)פתח  פת/4/1230  מס'  תכנית  לעניין   ,618 עמ'  התשע"ג, 
כגוש  "המזוהה  המילים  לאחר  הקרקע,  בתיאור  תקוה(, 

6374" יבוא "ח"ח 107".

)חמ 3-4(

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 33560-10-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת הרטן - ניהול הברון )1994( בע"מ, ח"פ 
51-199443-6, משד' שאול המלך 8, תל אביב.

והמבקשת: מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד אלון 
קריכל  רין  ו/או  דוד  מאור  ו/או  לוי  חנוך  בן  הילה  ו/או  אלפרט 
 ,7 ז'בוטינסקי  מרח'  גל,  טובי  ו/או  אורלי סער-כץ  ו/או  מצוינים 

ת"ד 3507, רמת גן, טל' 03-7555891, פקס' 03-7555892.

בקשה  הוגשה   21.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי על פי החלטה מיום 3.12.2012 התיק הועבר למחוז תל אביב 
ונקבע כי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 8.4.2013, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 1.4.2013.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורלי סער-כץ, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 13559-02-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בלינצ'יק קולינאריה בע"מ.

והמבקשים: ס'אנה סטורוז'וק ואח', ע"י ב"כ עו"ד אבנר בנטוב, 
מרח' שלומציון המלכה 21, תל אביב 62267.
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 5691-הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
 

 מרכזהמחוז 
 

 גבעת שמואל מרחב תכנון מקומי:, מרכזמחוז: 
 0813ממ/מס' תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 הגדלת שטח בניה לחדרים בגג שם התכנית: 
 בגבעת שמואל

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0113ממ/  מס' מקומית
 .ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בניה והרשאות:יה
 .היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 13331ממ/  שינוי
 0113ממ/  שינוי
 013ממ/  שינוי

 1/ 3תמא/  כפיפות
 0תמא/  פיפותכ

 3/ א/ 10תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישוב: גבעת שמואל.

 גושים וחלקות:
 ,11 - 11, 11 - 10, 13חלקות במלואן:  5111גוש: 

01 - 133 ,110 - 103 ,133 - 130 ,111 - 111, 
153 - 151 ,153 ,151 - 111 ,111 - 111 ,115 - 111 ,
110 - 101 ,100 - 110 ,111 ,113 ,113 - 105, 
133 - 133 ,135 ,113 ,110 ,111 ,111 ,110 - 153 ,
151 ,153 - 015 ,011 - 051. 
 .110, 100, 01, 11, 5חלקי חלקות:  5111גוש: 
 ,11 - 50, 51 - 31, 13חלקות במלואן:  5110גוש: 

01 - 131 ,111 - 115 ,101 ,101 - 100 ,131 - 115 ,
101 - 103 ,105 - 151, 150 - 153 ,151 - 115 ,011 

- 011 ,015 ,011 ,310 - 301 ,301 - 330 ,310 ,313 ,
310 ,351 ,350 - 350 ,310 - 315 ,310 - 110 ,113 ,
103 ,101 - 103 ,131 - 110 ,111 - 531 ,531 - 513 ,
131 ,131 - 135 ,113 ,111 ,111 ,101 - 100 ,101 ,
131 ,131 ,130 ,111 ,110 ,115 ,111 ,151 - 111 ,
115 ,111 - 110 ,111 ,113 ,115 ,101 - 135 ,131 ,
113 ,111 - 113 ,115 - 111 ,111 ,110 ,111 - 110 ,
103 - 101 ,101 - 133 ,131 ,130 ,111 ,151, 
113 - 100 ,035 - 011 ,013 - 015 ,011 - 010 ,013 ,
011 ,479 - 484 ,449 - 449 ,449 - 9009 ,9001 - 

9004 ,9098 - 9090 ,9094 ,9019 ,9019 - 9009 ,9001 
- 9000 ,9008 - 9000 ,9901 - 9900 ,9998 - 9919. 

, 130, 131, 133, 131, 015חלקי חלקות:  5110גוש: 
111 ,113 ,111 ,113 ,111 ,111 ,111 ,101 - 105 ,
133 ,133 ,131 ,113. 
, 11 - 11, 11 - 11, 11 - 10חלקות במלואן:  5101גוש: 

51 - 51. 
 .10, 1, 1חלקי חלקות:  5101וש: ג

 .310חלקות במלואן:  5100גוש: 
 .311חלקי חלקות:  5100גוש: 
, 111, 153 - 101, 11, 0חלקות במלואן:  5051גוש: 
111 - 001. 
 .31חלקי חלקות:  5051גוש: 
 .111 - 0חלקות במלואן:  5050גוש: 
 .111 - 0חלקות במלואן:  5001גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
דת דיור ימ"ר ליח 31שטח הבניה על הגגות עד  הגדלת

 .בקומה עליונה, בבניה רוויה ובבניה צמודת קרקע
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 31 -הגדלת השטח המותר לבניה למגורים על הגג עד ל

 מ"ר, ליח"ד בבניה רוויה ובבניה צמודת קרקע.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, עמוד 5310בילקוט הפרסומים ו 11/31/1311

 .13/35/1311, בתאריך 3511
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  11303רמלה  01ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  :. וכן במשרדי31-0111330
 טלפון: גבעת שמואל 11שמואל, גוש עציון  גבעת

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 30-1155131
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של
 
 

 ראש העין מרחב תכנון מקומי:, מרכזמחוז: 
 8/ג/83רנ/ מס'תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 ראש העין -מתחם משכנות המוסיקה  שם התכנית:
לחוק התכנון  111סרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמ

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 1/ ג/ 13רנ/ ' מס מקומית

 יחסת לתכניות הבאות:ימתה
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג13רנ/ מק/  שינוי
 13רנ/  שינוי
 / א13רנ/ מק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב: שבזי    , העין רחוב: שלמה המלךראש יישוב: 

 רחוב: העצמאות., רחוב: גלוסקא, רחוב: הסופר
מתחם הנמצא בין הרחובות שבזי ושלמה המלך, 

 העצמאות, גלוסקא, ורחוב הסופר בראש העין
 גושים וחלקות:

 .113חלקות במלואן:  3111גוש: 
 .113 - 130, 151, 151, 131חלקי חלקות:  3111גוש: 

 

 כנית:ת התמטר
 יצירת מסגרת תכנונית למגרשים עבור מגורים ומסחר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 רוט הבא:ישינויים בסמכות וועדה מחוזית לפי הפ
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 . שינוי בקוי בניין הקבוע בתכנית.1
. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב 1

 אדריכלים.
 .131. שינוי בשטחי הבניה המותרים במגרש 0
, ובמקומם  131עתקת המקלטים הקיימים במגרש . ה3

יבנה מרחב מוגן תת קרקעי בגודל זהה בשטח הציבורי 
, הכל בתאום  031במספר  -הפתוח בשטח ציבורי פתוח 

 עם פיקוד העורף.
 .13ק+  -ל 1ק+  -מ 131. הגבהת הבניינים במגרש 1

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, עמוד 5335ילקוט הפרסומים וב 31/35/1311

 .15/31/1311, בתאריך 0111
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  11303רמלה  01ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  :. וכן במשרדי31-0111330
-30טלפון:  31305ראש העין  11ראש העין, שילה 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות  מעונייןוכל ה ,0331110
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של
 
 

 ראש העיןמרחב תכנון מקומי:, מרכזמחוז: 
  מס' תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 / א3/ 3002רנ/ 
 בית כנסת גבעת טל.שם התכנית: 

לחוק התכנון  111ה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודע
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 ./ א1/ 1330רנ/  'מס מקומית
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 .בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 .היתרים או הרשאות
 סת לתכניות הבאות:יחיהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 1330אפ/  שינוי
 1/ 1330רנ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת גבעת טל., 1ראש העין רחוב: דיין משה יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .113, 110חלקי חלקות:  1311גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
ותוספת  בניין ציבור , שינוי בקווי לבנייניהרחבת מגרש 

זכויות הבניה לצורך הקמת בית כנסת ומועדון נוער, 
 לרבות קביעת השימושים המותרים במגרש לצרכי ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור ייעוד . שינוי 1

 1153שטח לבנייני ציבור גדל מ ייעוד כך שהמגרש ב
 מ"ר. 1351מ"ר ל 

 303מ"ר זכויות בנייה למטרות עיקריות ו  133.תוספת 1
 השב"צ.ייעוד מ"ר למטרות שטחי שירות ב

 . שינוי קווי בניין, לצורך הקמת מבנה בית כנסת.0
 .31%ל 03%. הגדלת תכסית מ 3

 . תוספת קומה.1
 . קביעת הוראות בינוי לכל התכליות.5
. קביעת נספח תנועה מחייב וקביעת תקן חניות 1

 ומיקומן.
שב"צ: בית כנסת, ייעוד עת התכליות המותרות ב. קבי1

 מועדון נוער, גני ילדים ומעונות יום.
 . קביעת הוראות בנוגע למיגון אקוסטי במבנים.0

. חלוקת תאי שטח וחלוקת זכויות הבנייה לתכליות 13
 השונות.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
התשע, עמוד  ,5301ובילקוט הפרסומים  15/33/1313

 .03/31/1313, בתאריך 0313
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  11303רמלה  01ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  :. וכן במשרדי31-0111330
-30טלפון:  31305ראש העין  11ראש העין, שילה 

יין בה בימים ובשעות , וכל המעוניין רשאי לע0331110
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 . www.pnim.gov.ilם הפני משרד של
 

 רות יוסף                                                  

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

  המרכזחוז מ לתכנון ולבניה                                       
 

 
 צפוןהמחוז 

 
 כרמיאל :מרחב תכנון מקומי, צפוןהמחוז: 

 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 
 56411ג/  מס'

 כרמיאל -מרכז מסחרי  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה  והבניה,
 10311ג/  מס' ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 11/ 11/ 1 שינוי
 313ג/  שינוי
 1310ג/  שינוי
 0/ 1תממ/  תכפיפו

 01תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 03תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 03תמא/  כפיפות

 0תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 10/ 10תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  1כרמיאל רחוב: היוצרים יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .13חלקות במלואן:  10111גוש: 
 .13חלקי חלקות:  10111גוש: 

 X: 758750קואורדינטה 
 Y: 299100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הקרקע מתעשייה ייעוד מטרת  התוכנית המוצעת לשנות 

 למסחר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע מתעשייה למסחר.ייעוד . שינוי 1
 . קביעת זכויות בנייה למסחר.1
 . קביעת הוראות בינוי תנועה וחניה.0
-מ' ל 133-מ 11ך ראשית מס' מדר בניין. הקלה בקו 3

 מ' מציר הדרך. 13
  133-. הקטנת רצועה לתכנון של מסילת הברזל מ1
 מ' לכוון דרום( מציר מסילת הברזל. 50מ' ) 110-ל

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, עמוד 5350ובילקוט הפרסומים  13/31/1311

 .11/31/1311, בתאריך 5303
 

הועדה המחוזית  משרדית האמורה נמצאת בהתכני
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 

ועדה  :וכן במשרדי. 33-5131111טלפון:  11111עילית 
 טלפון:כרמיאל מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, 

רשאי לעיין בה בימים  מעונייןוכל ה, 33-0311511
 ובאתר ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,ובשע

 . www.pnim.gov.ilם הפני משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עכו
כנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת ת

 56211ג/ ' מפורטת מס
שם התכנית:הרחבת בית צמוד קרקע בשביל הסביון 

 , עכו2
לחוק התכנון  10סעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1051 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה עכו מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 10011ג/ מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ציא תכנית שמכוחה ניתן להו והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 130ג/  שינוי
 1511ג/  שינוי

 10תמא/  כפיפות
 1/ 13/ 11 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עכו    .יישוב: 

 X: 759525קואורדינטה 
 Y: 207050קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .00: חלקות במלואן 11110גוש: 
 .10חלקי חלקות:  11110גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 00קביעת זכויות והוראות בניה לאזור מגורים א' בחלקה 

 בעכו. 11110בגוש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות בניה, קביעת הוראות בינוי.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 

 תרבא שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

עדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז בעתונים, למשרדי הו
טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111
               עכו  טלפון:  01מקומית לתכנון ולבניה עכו, ויצמן 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 33-0015111
וט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כן הוגשה בכתב בפיר

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .1010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 56612ג/ מס' מפורטת 

 הרי נפתלי, קרית שמונה - 312שם התכנית:מגרש 
וק התכנון לח 10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1051 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה קרית שמונה מופקדת תכנית מתאר 

 10010ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0511ג/  שינוי
 1/ 31/ 13תרש"צ/  שינוי

 11000ג/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 0/ 1תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 03תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית שמונה רחוב: סמ הרי נפתלי    .יישוב: 

 X: 253575קואורדינטה 
 Y: 791760קואורדינטה 

 



ילקוט הפרסומים 6563, א' בניסן התשע"ג, 12.3.2013 3490

 גושים וחלקות:
 .0חלקות במלואן:  10135גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מתן זכויות בנייה במגרש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
חוזי בניה, כיסוי קביעת קווי בניין וזכויות בנייה )הגדלת א

 קרקע ומספר קומות(
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין

ל פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע
ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111

קרית  01ה קרית שמונה, הרצל מקומית לתכנון ולבני
תנגדות לתכנית לא , ה33-5031313שמונה  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .1010 -שמ"ט ת
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:קרית שמונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 30526ג/ מס' מפורטת 
 רח' ברל, קרית שמונה 529שם התכנית:מגרש 

וק התכנון לח 10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1051 –והבניה, התשכ"ה 

יה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנ
לתכנון ולבניה קרית שמונה מופקדת תכנית מתאר 

 13100ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ה והרשאות:יתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0511ג/  ישינו
 53/ 1תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 1/ 31תרש"צ/  כפיפות
 3/ ב/ 03תמא/  כפיפות
 0/ 1תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 קרית שמונה רחוב: ברל    .יישוב: 
 X: 253210קואורדינטה 
 Y: 789970קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .05חלקות במלואן:  10113גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מתן זכויות בניה במגרש

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וזכויות בנייה, יח"ד, גובה ומספר  בנייןקביעת קווי 

 קומות.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז יבע

טלפון:  11111ילית הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת ע
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111

קרית  ,01מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, הרצל 
תנגדות לתכנית לא , ה33-5031313טלפון: , שמונה

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

אם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל מסתמכת ובהת
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .1010 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:בקעת בית הכרם
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 59046ג/ מס' מפורטת 
יח"ד, דיר  924שם התכנית:שכונת מגורים צפונית, 

 אל אסד
לחוק התכנון  111ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסר

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15330ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 רים או הרשאותהית

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 10111ג/  שינוי
 11011ג/  שינוי
 13110ג/  שינוי
 13301ג/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 30/ 1תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אסד ד"א.-אסד רחוב: דייר אל-דיר אליישוב: 
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 לקות:גושים וח
 .50 - 51, 10 - 11, 00, 5 - 1חלקות במלואן:  11110גוש: 
, 51, 53, 11, 31-33, 01, 1-1חלקי חלקות:  11110גוש: 

11 ,01. 
 .51 - 55, 05, 11 - 11חלקי חלקות:  11113גוש: 
 .05, 11חלקות במלואן:  11030גוש: 
 .01 - 01, 01, 00, 10, 11חלקי חלקות:  11030גוש: 
 .11חלקות במלואן:  11010גוש: 
 .10, 11 - 0חלקי חלקות:  11010גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים א', ומגורים משולב עם מסחר 

 יח"ד. 531 -שכונתי בת כ
 הקצאת  מרכז עסקים ומסחר. 

 התוית דרכים.
 ביטול  חלקי דרך מאושרת .

 הקצאת שטחי ציבור: שב"צ, שצ"פ.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע חקלאית לאזור מגוריםן א', אזור ייעוד וי א. שינ

 מגורים משולב עם מסחר, שטח מרכז עסקים ומסחר.
 שצ"פ, התוית דרכים. ב. הקצאת שב"צ,

 קרקע.ייעוד ג. קביעת התכליות המותרות לכל 
 צפיפות, מרוחי בניה,גובה מבנים. -ד. קביעת הוראות בניה: 

 ה. קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי .
 יעת השלבים והנחיות לביצוע.ו. קב

 ז. קביעת הנחיות סביבתיות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסח, עמוד 1111ובילקוט הפרסומים  31/31/1331

 .31/35/1331, בתאריך 0001
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
צרת לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נ

. וכן במשרדי: ועדה 33-5131111טלפון:  11111עילית 
מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם,   כרמיאל  

רשאי לעיין בה  מעוניין, וכל ה33-0113500טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 

 
 ן מקומי:בקעת בית הכרםמחוז: צפון, מרחב תכנו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 59015ג/ מס' מפורטת 

 115-כשם התכנית:הקמת שכונת מגורים חדשה בת 
 יח"ד, דיר אל אסד
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15311/ גמס': מקומית ברמה מפורטת 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 0011ג/  שינוי
 13131ג/  שינוי
 13301ג/  שינוי
 001ג/  ותכפיפ

 1131ג/  כפיפות
 11131ג/  כפיפות

 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אסד.-אסד רחוב: דייר אל-דיר אליישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 - 13, 33 - 00, 11 - 13חלקות במלואן:  11111גוש: 

11 ,11 - 10. 
, 05, 11, 10 - 11, 0 - 1, 1חלקי חלקות:  11111גוש: 

01 - 01 ,31 ,31 ,30 ,15 - 11 ,53 ,50 - 13 ,11. 
 .00, 13 - 30, 01חלקי חלקות:  11110גוש: 

 

 מטרת התכנית:
-יח"ד, אזור מגורים א' 110-הקמת שכונת מגורים בת כ

 מגורים משולב עם מסחר ואזור מגורים ב'. ,1
 אזור מבנה ציבורי.

 שצ"פ.

 שפ"פ.
 ת דרכים.יויוהת

 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
הקמת  מקרקע חקלאית לאזור מגורים,ייעוד א. שינוי 

 יח"ד. 110 -שכונת מגורים בת כ
 קרקע.ייעוד ב. קביעת תכליות מותרות לכל 

 גובה מבנים. מרוחי בניה, קביעת הוראות בניה: צפיפות,  ג.
 ד. קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.

 ה. קביעת השלבים והנחיות לביצוע.
 ת סביבתיות.קביעת הנחיו ו. 

ז. קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה מחדש באמצעות 
 תוכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, עמוד 1155ובילקוט הפרסומים  13/13/1331

 .11/11/1331, בתאריך 010
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת לתכנון 
. וכן במשרדי: ועדה 33-5131111טלפון:  11111עילית 

מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם,   כרמיאל  
רשאי לעיין בה  מעוניין, וכל ה33-0113500טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
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 גבעות אלונים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 56615ג/ מס' מפורטת 
 שם התכנית:הסדרת דרך גישה למגרשים,שפרעם.

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית  1051 –והבניה, התשכ"ה 

ון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר 

 10011ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 13151ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם    .יישוב: 

 X: 215140קואורדינטה 
 Y: 746600קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .00חלקי חלקות:  13151גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ולאישור מבנים 

 בשטח התוכנית.
 

 ות התכנית:עיקרי הורא
 הסדרת דרך גישה למגרשים ע"י ביטול דרך משולבת,

 הצעת דרך משולבת ושביל חדשים והרחבת דרך.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
נוני אחר הרואה ין או בכל פרט תכיבקרקע, בבנ מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז יבע

טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111

מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 33-0131311

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

נוהל בהתנגדויות לתכנית  לתקנות התכנון והבניה )סדרי
 .1010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:הגליל העליון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 30065ג/ מס' מפורטת 
 , מרגליות532שם התכנית:מגרש 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית  1051 – והבניה, התשכ"ה

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 

לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדת תכנית מתאר 
 13301ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 ייחסת לתכניות הבאות:המת

 מספר התכנית סוג היחס
 11131ג/  שינוי

 3/ ב/ 03תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 0/ 1תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרגליות    .יישוב: 

 X: 251610קואורדינטה 
 Y: 790600קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  13311גוש: 

 

 כנית:מטרת הת
  11131הקבועים בתכנית ג/  בנייןשינוי קווי 

 הגדלת זכויות בניה למגרש
 קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 וגובה מקסימאלית בנייןהגדלת אחוזי בניה שינוי בקווי 

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 
 באתר כןשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

.כל www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
די הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז בעתונים, למשר

טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111

, 11133ראש פינה מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, 
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה

צהיר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי ת
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות 

 .1010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 56516ג/ מס' 
 מושב אליקים 505שינוי זכויות בניה מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית  1051 –והבניה, התשכ"ה 

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת ברמה 

 10110ג/ מס': מפורטת 
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איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  וקה:איחוד וחל
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3011ג/  שינוי
 1/ א/ 01תמא/  כפיפות
 1/ 511/ 1תרשצ/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אליקים    .יישוב: 

 X: 206350קואורדינטה 
 Y: 726550קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  11110גוש: 
 .13, 0חלקי חלקות:  11511גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי זכויות בניה,צורה גאומטרית של מגרש המגורים 

 . 5מדרך מס'  בנייןוקו 
 

 הוראות התכנית: עיקרי
 בהתאם למפורט בתוכנית. בניין. שינוי קווי 1
 מ"ר. 101 -מ"ר ל 133 -לי ממי. שינוי גודל מגרש מינ1
 מ"ר. 011 -מ"ר ל 113 -. הגדלת זכויות בניה מ0
. שינוי צורה גאומטרית של המגרש לפי מבנה קיים 3

 על פי מבנה קיים. בנייןוקביעת קווי 
 התאם.. קביעת הוראות בינוי ב1

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  53בתוך יש התנגדות לחוק, רשאי להג 133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111

ן: טלפו 11113מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , ה33-5310553

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .1010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מקומי:יזרעאליםמחוז: צפון, מרחב תכנון 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 30232ג/ מס' מפורטת 

 35הגדלת אחוזי בנייה במגרש  שם התכנית:
 באלוני אבא.

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית  1051 –והבניה, התשכ"ה 

המקומית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה 

לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 
 13010ג/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 31/ 1100יז/ מק/  שינוי

 10/ 1100מק/  יז/ כפיפות
 0131ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אלוני אבא    .יישוב: 

 X: 216625קואורדינטה 
 Y: 737425קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .30חלקות במלואן:  11011גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 , אלוני אבא.11הגדלת אחוזי בנייה במגרש 

 עיקרי הוראות התכנית:
 (11%) תף למטרות שרותהוספת קומת מר

 . 31% -ל  01% -הגדלת שטח עיקרי מ
 לאחוזי בנייה.שטחי שירות המרת הגדרה של 
אשר  10/ 1100יז/ מק/  -ו 1100/ 31כל הוראות יז/ מק/ 

 תכנית זו אינה משנה נשארות בתוקף.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 
 אתרב שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז בעתונים, למשרדי ה

טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111

טלפון:  11113מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 33-5310553

בלווי תצהיר אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .1010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 56912ג/ מס' 
 בנייןת זכויות בניה, ושינוים בקווי הגדל שם התכנית:

 מצפה עדי -
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 10510ג/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 תהיתרים או הרשאו

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 0101ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עדי    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .111חלקות במלואן:  11000גוש: 

 X: 216900קואורדינטה 
 Y: 742875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מצפה עדי 11000גוש  111הגדלת אחוזי בניה בחלקה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ', כפי שמסומן  3 -צידי מערבי וקדמי מ בנייןשינוי קו 
 בתשריט.

מ"ר  031 -מ"ר  ל 113 -הגדלת שטח הבניה העיקרי מ
 מ"ר. 01 -מ'ר ל 13 -ושטחי שירות מ
אשר תכנית זו אינה משנה נשארות  0101כל הוראות ג/ 

 תקפות
 

תאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ב
, התשעב, עמוד 5315ובילקוט הפרסומים  31/31/1311

 .35/31/1311, בתאריך 1505
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 

. וכן במשרדי: ועדה 33-5131111טלפון:  11111עילית 
טלפון:  11113מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 

רשאי לעיין בה בימים  מעוניין, וכל ה33-5310553
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 30293ג/ מס' מפורטת 

ייעוד וראות וזכויות בניה ושינוי שם התכנית:שינוי בה
 ממגורים למגורים ומסחר, סכנין

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית  1051 –והבניה, התשכ"ה 

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 13051ג/ מס': רטת ברמה מפו
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0510ג/  שינוי
 11035ג/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 5511ג/  שינוי
 0150ג/  שינוי
 5015ג/  שינוי
 11113ג/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 03תמא/  כפיפות
 0/ 1תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין    .יישוב: 

 X: 229100קואורדינטה 
 Y: 752600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .33, 13חלקי חלקות:  10111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בנייןהגדלת אחוזי הבניה מס' הקומות תכסית הבניה וגובה ה

 עיקרי הוראות התכנית:
 113%במקום  151% -הגדלת אחוזי הבניה ל 

 31%במקום  31% -הגדלת תכסית הבניה ל 
 קומות  3קומות במקום  5 -הגדלת מס' הקומות ל 
 מ' 11מ' במקום  15.13הגדלת גובה הבניין ל 

 ממגורים למגורים ומסחרייעוד שינוי 
 

ת רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעו מעונייןכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133סעיף 

מאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה ה
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111

                 טלפון: ,מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח'נין
בל ולא תידון התנגדות לתכנית לא תתק, 33-5135133

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .1010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
כנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת ת
 56110ג/ מס' מפורטת 

שם התכנית:שינוי תוואי דרך להולכי רגל ושינוי 
 בהוראות וזכויות בניה בעילוט

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית  1051 –והבניה, התשכ"ה 

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
נון ולבניה מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר לתכ

 10113ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1111ג/  שינוי

 

 מם:השטחים הכלולים בתכנית ומקו
 עילוט    .יישוב: 

 X: 224775קואורדינטה 
 Y: 735650קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .13חלקי חלקות:  11131גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 התאמת תוואי דרך להולכי רגל למצב הקיים בשטח.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משביל למגורים ב'.ייעוד שינוי 
 ממגורים ב' לשביל הולכי רגלייעוד שינוי 

 דרת קווי בניין למבנים קיימיםהס
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133עיף ס

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 33-5131111

נצרת  1העמקים, ציפורן  מקומית לתכנון ולבניה מבוא
התנגדות לתכנית , 33-5351111טלפון:  11333עילית 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .1010 -תשמ"ט 
 

 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 56400ג/ מס' מפורטת 
 שם התכנית:הסדרת מערכת דרכים מקומית

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 10333ג/ מס': ורטת מקומית ברמה מפ

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 15111גנ/  שינוי
 1130ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ריינה    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .11 - 13, 10 - 11, 1חלקי חלקות:  11110ש: גו

 .11, 15, 30חלקי חלקות:  11110גוש: 
 .51, 13, 31 - 33חלקי חלקות:  11103גוש: 

 X: 736150קואורדינטה 
 Y: 230400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי במערכת הדרכים המקומית 

 שינוי גבולות  שצפ בהתאם לגבולות מגרש מגורים
 י תנועה חדשיםקביעת הסדר

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרך למגוריםייעוד שינוי 
 ממגורים לדרךייעוד שינוי 
 מדרך משולבת למגוריםייעוד שינוי 
 מש.צ.פ למגוריםייעוד שינוי 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 5011ובילקוט הפרסומים  11/31/1311

 .11/31/1311, בתאריך 1111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית 09-0008000טלפון:  97099
 97000נצרת עילית  0לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 

רשאי לעיין בה בימים  מעוניין, וכל ה09-0908080טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
 

 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:משגב, יזרעאלים, גבעות 
 אלונים, שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 59520ג/ מס' 

 שם התכנית:יער שפרעם
לחוק התכנון  111עיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לס

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15103ג/ מס': ברמה מפורטת 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 3151ג/  שינוי
 1310ג/  שינוי
 1351ג/  שינוי
 1115ג/  שינוי

 11תמא/  פירוט
 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 כנית ומקומם:השטחים הכלולים בת
 אעבלין    .יישוב: 
 שפרעם.יישוב: 
 מכסור    .-ביר אליישוב: 
 תמרה    .יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  13110גוש: 
 .0 - 1חלקות במלואן:  13111גוש: 
 .1 - 3חלקי חלקות:  13111גוש: 
 .1חלקי חלקות:  13110גוש: 
 .1חלקות במלואן:  13103גוש: 
 .1חלקי חלקות:  13103גוש: 
 .0חלקי חלקות:  13011גוש: 
 .10 - 11, 11 - 13, 0, 1 - 1חלקות במלואן:  13001גוש: 
 .10 - 13, 1, 1, 0חלקי חלקות:  13001גוש: 
 .13, 51 - 55, 53חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .13, 11 - 11, 50 - 51, 51, 50חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .13, 11חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .11חלקי חלקות:  11111גוש: 
, 11 - 13, 11, 5 - 3, 1 - 1חלקות במלואן:  11110גוש: 

11 - 11 ,13 ,11 - 10. 
 .15 - 11, 10, 11 - 15, 10, 1-1חלקי חלקות:  11110גוש: 
, 11, 11 - 11, 11 - 13, 0חלקות במלואן:  11113גוש: 

10 ,03 - 05 ,01 ,33 ,30 - 11. 
 .10 - 11, 5 - 3קי חלקות: חל 11113גוש: 
 .13 - 11, 0, 3, 1 - 1חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .11, 13, 11 - 13, 1, 1, 0חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .11, 13, 13, 11 - 1חלקות במלואן:  11115גוש: 
 .01, 11 - 15, 10 - 11חלקי חלקות:  11115גוש: 
 .33 - 30חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .31, 31 - 31חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .13חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .10, 11, 1, 5 - 1חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .15, 51 - 51חלקות במלואן:  11111גוש: 
, 01, 03, 11 - 13, 13, 13חלקי חלקות:  11111גוש: 

33 ,53 - 55 ,50 ,11 - 11 ,10 ,15. 
 .01 - 01, 0חלקי חלקות:  11110גוש: 
 .01 - 03חלקות במלואן:  11153גוש: 
 .31 - 31, 30 - 00, 10חלקי חלקות:  11153גוש: 
 .13חלקות במלואן:  11151גוש: 
 .11חלקי חלקות:  11151גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11531גוש: 
 .10, 1 - 3, 1חלקות במלואן:  11501גוש: 
 .15 - 11, 0, 1חלקי חלקות:  11501גוש: 
 .11 - 15, 5 - 3, 1חלקי חלקות:  11505גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11501גוש: 
 .0 - 1חלקות במלואן:  11535גוש: 
 .11 - 0, 1 - 3חלקי חלקות:  11535גוש: 
 .11 - 10, 0, 5 - 3חלקי חלקות:  11531גוש: 
 .11 - 11, 10חלקי חלקות:  11531גוש: 
 .0, 1חלקי חלקות:  11530גוש: 
 .11חלקי חלקות:  11513גוש: 
, 11 - 10, 13, 1, 1, 0 - 1חלקות במלואן:  11511גוש: 

11 - 11 ,01. 

, 11, 11, 13 - 0, 1 - 5, 3חלקי חלקות:  11511גוש: 
10 ,00 - 03. 

 .13, 11 - 0חלקי חלקות:  11511גוש: 
 .11חלקות במלואן:  11511גוש: 
 .11 - 0, 1 - 3חלקי חלקות:  11511גוש: 
 .3, 1חלקי חלקות:  11501גוש: 
 .0 - 1חלקות במלואן:  11501גוש: 
 .1, 1 - 3חלקי חלקות:  11501גוש: 
 .01, 03, 11, 11, 13, 11 - 10חלקות במלואן:  11111גוש: 
, 10 - 11, 11 - 11, 0 - 1, 1חלקי חלקות:  11111גוש: 

11 - 11. 
 .10, 11חלקות במלואן:  11115גוש: 
 .11, 11חלקי חלקות:  11115גוש: 
 - 13, 50, 51 - 51, 01לואן: חלקות במ 11111גוש: 

15 ,11 - 10 ,10 - 10. 
 .01, 11 - 15חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .01 - 01חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11151גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לשטחי יער  11א. פרוט ודיוק שטחים על פי תמ"א 

 לסוגיו.
מוצע, שטחי יער נטע אדם קיים, יער נטע אדם ייעוד ב. 

יער טבעי לטיפוח ויער טבעי לשימור נוסף על אלה 
 .11המאושרים על פי תמ":א 

שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתיח ייעוד ג. 
 לרווחת הציבור.

, בהתאם חתכניות 11ד. תיקון גבולות שטחי יער בתמ"א 
 מאושרות ולמצב היערות הקיים בפועל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע.ייעוד יות המותרות לכל א. קביעת התכל

שטח יער נטע אדם קיים בפועל המוגדר ייעוד ב. שינוי 
 כ"שטח יער אדם מוצע" ל"יער נטע אדם קיים".

יער נטע אדם קיים בפועל המוגדר כ"שטח ייעוד ג. שינוי 
 חקלאי" ל"יער נטע אדם קיים".

שטח נוף פתוח בפועל המוגדר כ"שטח ייעוד ד. שינוי 
 נטע אדם מוצע". חקלאי" ל"יער

שטח יער טבעי קיים בפועל המוגדר ייעוד ה. שינוי 
 כ"שטח חקלאי" ל"יער טבעי לשימור".

שטח יער טבעי בפועל המוגדר כ"שטח ייעוד ו. שינוי 
 חקלאי" ל"יער טבעי לטיפוח.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מוד , התשעא, ע5131ובילקוט הפרסומים  31/30/1313

 .11/13/1313, בתאריך 301
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 

. וכן במשרדי: ועדה 33-5131111טלפון:  11111עילית 
               ד.נ משגב, טלפון:-מקומית לתכנון ולבניה משגב

בניה יזרעאלים,   עדה מקומית לתכנון ול, ו33-0003131
ועדה מקומית , 33-5310553טלפון:  11113עפולה 

                   טלפון:, לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם
עדה מקומית לתכנון ולבניה שפלת , ו33-0131311
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 מעוניין, וכל ה33-003111טלפון:  13003תמרה  הגליל,
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 םהפני משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:משגב, לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 56615ג/ מס' מפורטת 
משטח ללא תכנית מאושרת ייעוד שם התכנית:שינוי 

 סכנין -למגורים ושצ"פ והצרת דרך 
לחוק התכנון  10, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה

, כי במשרדי הועדה המחוזית  1051 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 

ד.נ משגב, לב הגליל מופקדת -לתכנון ולבניה משגב
 10011ג/ מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0150ג/  שינוי
 11035ג/  שינוי
 0133ג/  שינוי
 1113ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין    .יישוב:  

 X: 226950קואורדינטה 
 Y: 752700קואורדינטה 

 

 ם וחלקות:גושי
 .15 - 11, 53חלקי חלקות:  10113גוש: 
 .30, 1חלקי חלקות:  10110גוש: 

 

 מטרת התכנית:
משטח ללא תכנית מאושרת למגורים ושצ"פ ייעוד שינוי 

 והצרת דרך סכנין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ללא תכנית מאושרת למגורים ושצ"פ ייעוד שינוי 

 והצרת דרך סכנין
 עודי הקרקעיל  ית לכליוקביעת תכ

 קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, ב מעוניין

, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית
ימים  53בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  11111הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
 . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה33-5131111

              ד.נ משגב, טלפון:-מקומית לתכנון ולבניה משגב
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל,   , 33-0003131

התנגדות לתכנית לא , 33-5135133טלפון: , סח'נין
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

ם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל מסתמכת ובהתא
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .1010 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עמק המעיינות
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 51151ג/ 
 קיבוץ מסילות -שם התכנית:תכנית מתאר

וק התכנון לח 111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 11111ג/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 5103ג/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 0/ 1מ/ תמ כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מסלות רחוב: מסילות.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  13011גוש: 
 .1חלקי חלקות:  13010גוש: 
 .11 - 0חלקות במלואן:  13011גוש: 
 .11 - 15, 0 - 3חלקות במלואן:  13053גוש: 
 .11, 13, 11 - 13, 0 - 1חלקי חלקות:  13053גוש: 

 X: 244800ואורדינטה ק
 Y: 711200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
. רה תכנון שטח "המחנה" כפועל יוצא לשינוים 1

 באורחות החיים.
. חלוקה והרחבה של שטח המגורים, שטחי ציבור 1

 ותעסוקה וקביעת יעודי קרקע בהתאם.
. הקמת מתקן פוטו ולטאי חווה להפקת חשמל 0

 מגהוואט. 0.0-מאנרגית השמש בהספק של כ
 . תכנון מערכת הדרכים והחניות.3
 . איחוד וחלוקה בהסכמה.1

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי י. חלוקת שטח המחנה למתחמי מגורים, הגדרת י1

הקרקע לשימושים השונים כגון: תעסוקה, מבנים 
 ומוסדות ציבור, שצ"פ.

מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים ייעוד . שינוי 1
 הנדסיים.
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עודי הקרקע י. קביעת התכליות המותרות בכל אחד מי0
 ופירוטן.

 . קביעת הוראות בניה.3
 מ' מציר הדרך. 11-מ' ל 13-מ 550לדרך  בניין. הקלה בקו 1
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.5
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 5035ובילקוט הפרסומים  11/11/1311

 .11/11/1311, בתאריך 1115
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 

. וכן במשרדי: ועדה 33-5131111טלפון:  11111עילית 
 מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, בית שאן  טלפון: 

בה בימים ן רשאי לעיין י, וכל המעוני33-5351113
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
 

 פולאלכס ש                                             

 יו"ר הועדה המחוזית                                        

 צפוןחוז מייה בנלתכנון ול                                     

 
 

 דרוםהמחוז 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי: דימונה
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

31 /03 /505 /35 
 שם התכנית: הסדרת אזור תעשיה קיים

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 11/ 131/ 31/ 11: מס'מקומית 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 13/ 135/ 30/ 11 שינוי
 131/ 31/ 11 שינוי

 

 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
 אזור תעשיה דרום, דימונהיישוב: 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 בהסדר )הסדר ישן בלתי ידוע( 133115גוש: 
 )חלק( 1חלקה  133115/1גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יצירת מסגרת תכנונית חדשה לאזור תעשיה קיים ע"י:

 ודי הקרקע.עיא. שינויים בי

 ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
 ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

 ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ט, ", התשס1115ובילקוט הפרסומים  30/11/1331

 .33/11/1331, בתאריך 131עמוד 
 

במשרדי הועדה המחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצאת 
טלפון:  89900באר שבע  9ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה 08-0901740
, 08-0001989טלפון:  8000דימונה  9דימונה, שד הנשיא 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים  מעונייןוכל ה
 משרד של טרנטהאינ האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ם הפני
 

 אבי הלר                                                 

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

  הדרוםחוז מבנייה לתכנון ול                                       
 

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

י. קינן שרותים בע"מ
)ח"פ 51-342875-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,27.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן 

פורת, מרח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן 52522, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,14.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

מומנטום - הפצה בינלאומית בע"מ
)ח"פ 51-349729-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מנצרת,  דאהר,  עלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

למפרק החברה.
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שם-זך שיווק אביזרי צנרת בע"מ
)ח"פ 51-156903-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2008, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זכריה שררה, מרח' בן 

גוריון 113, אזור, טל' 050-5257955, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' סחרוב 26, ראשון לציון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
                                    זכריה שררה, מפרק

ח.א.א. תקשורת, שיווק ואסטרטגיה בע"מ
)ח"פ 51-430678-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  חוקי 
 ,072-2345342 טל'  ירושלים,   ,5 קומה   ,24 הלל  מרח'   ,39267349

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.4.2013, בשעה 
17.00, במשרד המפרק, רח' נרבתה 11, ירושלים, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדו נחום, עו"ד, מפרק

בני מזר בע"מ
)ח"פ 51-093022-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,19.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון בכר, ת"ז 

010582724, מדרך מנחם בגין 74, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עלי דאהר, מפרק

בוסתאן הגליל נכסים בע"מ
)ח"פ 51-317583-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיהאם דאהר, מנצרת, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סיהאם דאהר, מפרק

כהנא שלמה שיווק וייעוץ טכנולוגי בע"מ
)ח"פ 51-430188-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.10.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן שמש-ברוך, 
נייד   ,077-2019008 טל'   ,42318 נתניה   ,11 מרדכי  שרייבר  מרח' 

054-9755521, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.4.2013, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קרן שמש-ברוך, עו"ד, מפרקת
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מידבר איסט בע"מ
)ח"פ 51-407672-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי הלם, מרח' 

יעקב מוזיר 7, טל' 03-6096270, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,16.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי הלם, עו"ד, מפרק

נ. שפירא מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-471241-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 
יגאל אלון 88, תל אביב 67891, טל' 03-6218222, פקס' 03-6218200, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אופנועי הרכבת בע"מ
)ח"פ 51-320210-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי כהן, מרח' 
למפרק   ,04-8660303 טל'  חיפה,   ,33211 ת"ד   ,11 השחרור  מעלה 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהרון בכר, מפרק

י.ש. תחנות תדלוק בע"מ
)ח"פ 51-373796-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.11.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב קיסין, ת"ז 52918612, 

מרח' ארלוזורוב 28, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד עידו יוגב, רח' סוקולוב 48, רמת השרון, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    זאב קיסין, מפרק

צדוק שחר ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-393587-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
דורית  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
 ,052-2995927 טל'  חולון,   ,12 גלילי  ישראל  מרח'  מרקוביץ-דוד, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12.5.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורית מרקוביץ-דוד, רו"ח, מפרקת
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איי סי קום אלקטרוניקס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-322771-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי כהן, מרח' הבריגדה 

היהודית 48/25, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד לירון טאו, רח' הבונים 2, אזור התעשייה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,  פולג, 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    עמי כהן, מפרק

אמריקן סרוויס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-448543-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את ברוך נונה, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 

המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ברוך נונה, מפרק

אנשים טובים א.ט. בע"מ
)ח"פ 51-416094-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  בן-נר,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
 ,03-6099166 טל'   ,64238 אביב  תל   ,4 ברקוביץ'  מרח'   ,034538256

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרדכי כהן, עו"ד, מפרק

מירב - החברה להחזרי מס בע"מ
)ח"פ 51-276703-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גלעד קדמי, מרח' 

שלמה )מומו( הלוי 5, ירושלים, טל' 02-5632225, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,16.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
מלחה,  הטכנולוגי,  הגן  ויינשטיין,  יגאל  עו"ד  אצל   ,11.30 בשעה 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גלעד קדמי, רו"ח, מפרק

טופ סינרג'י בע"מ
)ח"פ 51-357008-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  גורביץ',  פנחס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

התפוז 6, נשר, טלפון 054-2522135, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פנחס גורביץ', מפרק
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ישראגרוף און-ליין בע"מ
)ח"פ 51-358767-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי אפטקמן, מרח' 

הבונים 6, רמת גן, טל' 03-6136021, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי אפטקמן, עו"ד, מפרק

טי.בי.די.אן בע"מ
)ח"פ 51-412662-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אגם פרסומאים בע"מ
)ח"פ 51-318861-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עמית נטע, מרח' 

חצב 82, כפר ורדים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רן בן-נר, עו"ד, מפרק

חזק ואמץ בע"מ
)ח"פ 51-414417-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  בן–נר,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
 ,03-6099166 טל'   ,64238 אביב  תל   ,4 ברקוביץ'  מרח'   ,034538256

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רן בן–נר, עו"ד, מפרק

באלי ניהול בתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-426495-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
קיצוני, אצל  אילנית  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 
עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אילנית קיצוני, מפרקת
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אורית הספרית בע"מ
)ח"פ 51-360972-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  קגן,  נדב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

הארבעה 10, תל אביב, טל' 03-6707424, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נדב קגן, עו"ד, מפרק

אי.אר.אס. ניהול ותיירות בע"מ
)ח"פ 51-319102-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338 לפקודת  בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א(  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה פבר, מרח' פתן 

3, בית הדקל, שער העיר, אילת, טל' 08-6341116, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27.6.2013, בשעה 
10.00, במשרד עו"ד א. מילר ושות', בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה פבר, עו"ד, מפרק

ניאו מזון ומשקה בע"מ
)ח"פ 51-305599-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  כספי,  שאול  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

רבניצקי 4, תל אביב, טל' 03-5617667, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.6.2013, בשעה 
10.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, כפר ורדים, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית נטע, רו"ח, מפרק

הסולל יזמות הנדסה ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-409525-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כמיל גרייב, מדרך 

העצמאות 132, חיפה, טל' 04-8511335, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,26.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    כמיל גרייב, עו"ד, מפרק

ר.ס לנקיון ושיפוצים אר.אס
)ח"פ 51-459405-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדים אבו סנינה, מרח' 
למפרק   ,050-5405567 טל'  ירושלים,   ,54112 ת"ד   ,1 אלאסמעי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד זחאלקה מזאוי, דרך שועפאט 11, אבראג' 
אל-קודס, בניין 9, קומה 1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נדים אבו סנינה, מפרק
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יוסף הוכשטיין בע"מ
)ח"פ 51-154584-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,14.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל טוביאס 
 ,054-4911534 טל'  השרון,  רמת   ,25 שמאי  בית  מרח'  הוכשטיין, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 
11.00, אצל עו"ד ישראלה גיטליץ, רח' בזל 3, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נתנאל טוביאס הוכשטיין, מפרק

פוטו מוריס הפקת אירועים בע"מ
)ח"פ 51-369957-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  סרגני,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

רמב"ם 33, קרית מלאכי, טל' 050-8388742, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל עו"ד שלומי אוחנה, רח' ריב"ל 7, בית עמגר, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אברהם סרגני, מפרק

מ"י מיוחס אחזקות זהב )2007( בע"מ
)ח"פ 51-399137-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק מיוחס, מרח' 

המסגר 38, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שאול כספי, מפרק

מאצ'ו אבי )2006( בע"מ
)ח"פ 51-391105-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  בלדב,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

אבשלום 47, באר שבע, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם בלדב, מפרק

החברה לפיתוח ישיבת שבות ישראל
)ח"פ 51-253412-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,11.1.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
מובשוביץ, מהגן הטכנולוגי, בניין 1ב, קומה 3, מלחה, ירושלים 

96951, טל' 072-2513153, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה מובשוביץ, מפרק
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י.י. זיק השקעות )1996( בע"מ
)ח"פ 51-232599-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל זיק, מרח' הארז 11, 

כרמי יוסף, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יחיאל זיק, מפרק

אחים זיק נכסים בע"מ
)ח"פ 51-214936-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל זיק, מרח' הארז 11, 

כרמי יוסף, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יחיאל זיק, מפרק

בית האצילים בע"מ
)ח"פ 51-345182-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.12.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  פיי,  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לאונרדו דה וינצ'י 9, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יורם פיי, עו"ד, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 17.30, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק מיוחס, עו"ד, מפרק

פרפקט מולטימדיה בע"מ
)ח"פ 51-378725-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  אלדד,  חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

המסגר 62, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים אלדד, מפרק

נטסיסטם בע"מ
)ח"פ 51-289153-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני בר, מרח' השפלה 6, 

בית דגן, טל' 052-7500151, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי עו"ד בן חור עובדיה ששון, רח' המקצוע 6, 
תל אביב 67772, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בני בר, מפרק
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דרך פנויה בע"מ
)ח"פ 51-287716-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופרה חרמש, ת"ז 

008052177, מרח' הפועל 2, הרצליה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עופרה חרמש, מפרקת

גיר מגן בע"מ
)ח"פ 51-139920-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,27.1.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד גיא אהרונוב, ת"ז 059798413, מרח' השקמה 3, אזור, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיא אהרונוב, עו"ד, מפרק

מ. צירניאך מהנדסים יועצים בע"מ
)ח"פ 51-057854-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  קגן,  נדב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
  ,03-6707424 טל'   ,61330 אביב  תל   ,33033 ת"ד   ,10 הארבעה 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

ימת ייעוץ מיזמים ותחבורה בע"מ
)ח"פ 51-359561-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי שמאי, מרח' אבשלום 

חביב 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אורי שמאי, מפרק

שדרית אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-239557-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2012, התקבלה 
סובול,  עמיחי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' ההרדופים 2, אבן יהודה 40500, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עמיחי סובול, מפרק

כלי רכב מתקדמים כ. ר. מ בע"מ
)ח"פ 51-237150-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2012, התקבלה 
רוזן,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גל רוזן, עו"ד, מפרקת
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר זנדר, עו"ד, מפרק

עומר שריף בניה ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-372335-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,24.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רו"ח עזיז 
אבו אלניל, מרח' ראשי 85, כפר אעבלין 30012, טל' 052-2222180, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עזיז אבו אלניל, עו"ד, רו"ח, מפרק

גאליון מערכות בע"מ
)ח"פ 51-370813-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר גד נוימן, מרח' הירדן 

3, רחובות, טל' 054-4408266, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גד נוימן, מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נדב קגן, עו"ד, מפרק

קליין את פרוימוביץ בע"מ
)ח"פ 51-077083-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אביגדור בן יהודה, 

מרח' שברץ 1, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אביגדור בן יהודה, רו"ח, מפרק

אול מרידיאן טורס בע"מ
)ח"פ 51-076513-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברקו קריגלר, ת"ז 

069405173, מרח' ביאליק 15, קרית אונו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ברקו קריגלר, מפרק

מרקי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-371428-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
זנדר, ת"ז  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר 
גן, טל' 03-6038000, למפרק  ז'בוטינסקי 7, רמת  028048072, מרח' 

החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לילה אודינייב, מפרקת

י.א. מוגרבי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-483002-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
אצל  אלמגרבי,  סמי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
משפ' אלמגרבי, רח' שיכון אגש 5/6, קומת כניסה )קרקע(, רמלה, 

טל' 050-9333334, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סמי אלמגרבי, מפרק

ניקו יבוא ושיווק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-376832-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב אספיס, מרח' 

דוכיפת 16, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
חיפה,   ,4 קומה   ,5 הבנקים  רח'  כץ,  יצחק  במשרד   ,10.30 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    יואב אספיס, עו"ד, מפרק

אורי לבני שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-184304-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל נבון, מרח' 

טרומפלדור 2, ראשון לציון, טל' 077-4979001, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 
9.30, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכל נבון, עו"ד, מפרקת

פוטנציאל 1 בע"מ
)ח"פ 51-369308-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל נבון, מרח' 

טרומפלדור 2, ראשון לציון, טל' 077-4979001, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 
9.30, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכל נבון, עו"ד, מפרקת

יוסיו בע"מ
)ח"פ 51-447879-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לילה אודינייב, מרח' 

ארלוזורוב 198ג, תל אביב, טל' 050-6945409, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלכסיי כצנלסון, מפרק

דרך-הישר שרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-377720-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

עופריטק בע"מ
)ח"פ 51-223335-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ע.ל ליבר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-477673-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  ליברזון,  עופר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

טאגור 49, תל אביב, טל' 054-4777304, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עופר ליברזון, מפרק

ה.ד. אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-411807-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל הולנדר, אצל עו"ד 
רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יובל הולנדר, מפרק

פרופי פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-474750-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסיי כצנלסון, מרח' 
הגדוד העברי 49/7, ראשון לציון, טל' 03-5541603, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד עורכי דין אשר חלד ושות', שד' רוטשילד 
41/45, בית ציון, תל אביב 65784, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מאירסון, עו"ד, מפרק

ה.ספיר ייזמות והסעדה בע"מ
)ח"פ 51-435338-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  דניאל,  אמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ישעיהו 5, חיפה 35702, טל' 050-5919502, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,18.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר דניאל, מפרק

מ.י.ה. צפון שירותי קייטרינג בע"מ
)ח"פ 51-369923-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  דניאל,  אמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ישעיהו 5, חיפה 35702, טל' 050-5919502, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,18.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר דניאל, מפרק

איקופה בע"מ
)ח"פ 51-431379-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ארז מוצרי מאפה בע"מ
)ח"פ 51-423344-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמיר מריזן, ת"ז 
031967904, מ"ר 39058, מרח' הירדן 100א, ת"ד 982, קומה ג', בניין 

בית המעלות, טבריה 14200, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תמיר מריזן, עו"ד, מפרק

טל מאירסון חברת עורכי דין
)ח"פ 51-426470-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מאירסון, מרח' 

צופית 2, תל מונד 40600, טל' 050-8267787, למפרק החברה.



3511 ילקוט הפרסומים 6563, א' בניסן התשע"ג, 12.3.2013

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד עורכי דין אהוד פורת ושות', בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    ניר שביב, עו"ד, מפרק

צדלן - טכנולוגיות מידע בע"מ
)ח"פ 51-439072-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף קמפר, מרח' 
 ,03-9736332 פקס'   ,03-9736331 טל'   ,60850 שוהם   ,63 האודם 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף קמפר, עו"ד, מפרק

משה רז-כהן ושות' משרד עורכי דין
)ח"פ 51-477139-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
כהן,  רז  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' ויצמן 14, קומה 17, תל אביב 64239, טל' 03-7766800, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה רז כהן, עו"ד, מפרק

מספר 1 באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-328290-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  אור,  זיו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מנחם בגין 7, בית גיבור, קומה 26, רמת גן, טל' 03-5031005, פקס' 

03-5031004, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,23.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ושות',  שורץ  פלר,  ירון-אלדר,  דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    זיו אור, עו"ד, מפרק

רותן וק–טק בע"מ
)ח"פ 51-291650-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף מרדכי רייז-רז, מרח' הרב 

עוזיאל 115, ירושלים 96431, טל' 02-6426956, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף מרדכי רייז-רז, עו"ד, מפרק

ד.ג.ע.א אוסישקין השקעות בע"מ
)ח"פ 51-451185-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר שביב, משד' 

שאול המלך 8, תל אביב, טל' 03-7540505, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 
9.30, במשרדי CBLS עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    הילה קארח, מפרקת

שמי מרום תיירות 2002 א.ה. בע"מ
)ח"פ 51-323122-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון פנר, מרח' בן 

צבי 7, באר שבע, טל' 08-6272745, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדעון פנר, עו"ד, מפרק

מ.ק. שרותי ראיית חשבון בע"מ
)ח"פ 51-135512-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,19.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
קאהן,  מורל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
טל'   ,6527205 אביב  תל   ,129/7 רוטשילד  משד'   ,065390007 ת"ז 

03-6858686, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורל קאהן, מפרק

ח.ד.פארם סנטר בע"מ
)ח"פ 51-339150-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
רח'  ת"ז 027630714,  דעדוש,  ולמנות את חאלד  מרצון  את החברה 

מחאגנה, ת"ד 1163, אום אל פחם 30010, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חאלד דעדוש, מפרק

י.ד. דותן הנדסה והבטחת איכות בע"מ
)ח"פ 51-266363-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפת דותן, מרח' הצוללת 

דקר 4ב, חיפה, טל' 052-5479167, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 
16.00, אצל משפ' דותן, רח' קרית ספר 15, חיפה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    יפה דותן, מפרקת

ג'ימדיקס בע"מ
)ח"פ 51-400450-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הילה קארח, אצל עו"ד 
 ,02-5619111 טל'  ירושלים,   ,8 מימון  בן  שד'  שלמה,  בן  דניאל 

למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה בן–פורת, עו"ד, מפרק

מרפאת אלה בע"מ
)ח"פ 51-456079-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,12.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הדר פדידה, ת"ז 

302055140, ממושב פרי גן 4, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, בבית המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    הדר פדידה, מפרקת

אלימור ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-390117-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי מור, מרח' אבא 

הלל סילבר 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי מור, עו"ד, מפרק

מלק רואי חשבון
)ח"פ 51-440857-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,19.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
קאהן,  מורל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
טל'   ,6527205 אביב  תל   ,129/7 רוטשילד  משד'   ,065390007 ת"ז 

03-6858686, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורל קאהן, מפרק

ד"ר רוני ברגר בע"מ
)ח"פ 51-431884-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  ברגר,  רוני  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 

אוגרית 4, תל אביב, טל' 03-6499783, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.7.2013, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ד"ר רוני ברגר, מפרק

נגריית ניסים ממן בע"מ
)ח"פ 51-101801-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה בן–פורת, 

מרח' לבונטין 7, תל אביב, טל' 03-5602808, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,42274 נתניה   ,13 הנגב  רח'  לוי,  רביב  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    יוסף גמטיסה, מפרק

אילות מוצרים טכניים )2000( בע"מ
)ח"פ 51-295974-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב מאיוסט, מרח' 

קרן היסוד 22, קרית ביאליק, טל' 04-8400040, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נדב מאיוסט, עו"ד, מפרק

עדי לוי וקרן שמש בע"מ
)ח"פ 51-449938-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב קסנר, מרח' 

עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 17, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יריב קסנר, עו"ד, מפרק

איי דיגיטל פרינט בע"מ
)ח"פ 51-453136-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר ארדיטי, מרח' רבנו 

תם 36, אלעד, טל' 03-9320999, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עומר ארדיטי, עו"ד, מפרק

מכון רישוי אלפא בע"מ
)ח"פ 51-384843-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוסטפא תכרורי, אצל 
 ,050-5983552 טל'   ,4238552 נתניה   ,10 הל"ה  רח'  נאמן,  משפ' 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,4064000 קלנסווה  בע"מ,  תכרורי השקעות  במשרד   ,9.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    מוסטפא תכרורי, מפרק

אסדה קבוצה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-435603-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  גמטיסה,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

303985139, מרח' לוי אשכול 5, נתניה 42463, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ראובן גוברין, עו"ד, מפרק

שחרית שוקי הון בע"מ
)ח"פ 51-370279-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 

7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ערן פוקס, מפרק

פילם אור בע"מ
)ח"פ 51-066162-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  זבולוני,  ציון  בן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
04598041, אצל עו"ד יונתן שרמן, רח' אבא הלל סילבר 12, רמת 

גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

בן ציון זבולוני, מפרק

אפקטיבון בע"מ
)ח"פ 51-463267-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שגיא כהן, 

משד' המגינים 53, חיפה 33265, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

י. קדמי בנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-078439-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף קדמי, מרח' הראל 

12, ירושלים, נייד 050-5329442, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,21.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף קדמי, מפרק

אתנה - מנטורינג נשים בע"מ
)ח"פ 51-351594-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה 
נאמן,  גיא  עו"ד  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 
ת"ז 032189961 ו/או עו"ד רועי בוקר, ת"ז 066646381, ממשרד 
תל   ,154 בגין  מנחם  רח'  ושות',  קינן  צפורי,  נאמן,  דין  עורכי 

אביב, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיא נאמן, עו"ד          רועי בוקר, עו"ד

ם י ק ר פ מ           

איגנוסיס בע"מ
)ח"פ 51-289624-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן גוברין, מרח' 
למפרק  אביב,  תל   ,4 קומה   ,2000 אשדר  בניין   ,57 אלון  יגאל 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יעל ברץ, עו"ד, מפרקת

ד"ר אולמן יהודה
)ח"פ 51-326358-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,50 מוריה  בשד'   ,18.00 בשעה   ,21.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מיכאל אלירז, מפרק

א. אפיק חדש בע"מ
)ח"פ 51-398734-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כרמל  חוף  ברח'   ,18.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,   ,8
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איילת מימון, רו"ח, מפרקת

מרכז מסחרי מערבי בע"מ
)ח"פ 51-249615-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.4.2013, בשעה 10.00, ברח' יעבץ 33, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יורם בר, עו"ד, מפרק

א.ד.א.ד. מול הים בע"מ
)ח"פ 51-438670-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שגיא כהן, עו"ד, מפרק

ספיירוקור בע"מ
)ח"פ 51-346854-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל זילבר, ת"ז 031406986, 
מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 39, תל אביב 67021, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יובל זילבר, מפרק

בי.אר.אס )אדא( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-343010-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  בראמלי,  אליהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
08-6611445, למפרק  08-6611355, פקס'  3, סביון, טל'  הסנונית 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אליהו בראמלי, מפרק

קרית ויצמן טכנו - חממה )98( בע"מ
)ח"פ 51-258698-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל ברץ, ת"ז 013544077, 
 ,67021 אביב  תל   ,18 קומה  עגול,  מגדל   ,1 עזריאלי  ממרכז 

למפרקת החברה.
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הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
דרך הים 2, חבצלת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בני רגב, עו"ד, מפרק

קליע אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-178492-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
זלצמן,  י.  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות', עורכי דין, רח' לינקולן 20, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי לוי, מפרק

פאי מדדים בע"מ
)ח"פ 51-403976-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 11.00, במשרדי החברה, דרך 
מנחם בגין 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאת עיני-זמורה, מפרקת

ז.א. השקעות בבטוחות בע"מ
)ח"פ 51-206235-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 11.00, במשרדי החברה, דרך 
מנחם בגין 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאת עיני-זמורה, מפרקת

ויקושו בע"מ
)ח"פ 51-216414-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

הנ"ל תתכנס ביום 29.4.2013, בשעה 11.00, ברח' ירמיהו 7, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דן נפתלי, מפרק

א.ד.י.ן שרותי משרד בע"מ
)ח"פ 51-199459-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2013, בשעה 10.00, ברח' הגפן 21, נתניה, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יפה כובני, מפרקת

יאיר ניצני בע"מ
)ח"פ 51-136509-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.4.2013, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  2, תל אביב, לשם הגשת  ומגדל  חומה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה יונגר, רו"ח, מפרק

צבי כהן סביבה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-457504-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 15.00, במשרד המפרק, רח' 
דרך הים 2, חבצלת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בני רגב, עו"ד, מפרק

צבי כהן אנרגיה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-457506-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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המשביר לצרכן בחדרה בע"מ
)ח"פ 51-180486-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2013, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 2, קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

אשל - פיתוח אירגוני והעצמה ניהולית בע"מ
)ח"פ 51-428276-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.5.2013, בשעה 12.30, במשרדי המפרק, רח' 
מאנה 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון בלום, עו"ד, מפרק

דרמביט בע"מ
)ח"פ 51-223251-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החממה  במשרדי   ,15.00 בשעה   ,9.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  נתניה,  4א,  הגביש  רח'  טרגטק,  הטכנולוגית 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יעקב אלעד, עו"ד, מפרק

הארדל בע"מ
)ח"פ 51-238562-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החממה  במשרדי   ,15.30 בשעה   ,9.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  נתניה,  4א,  הגביש  רח'  טרגטק,  הטכנולוגית 

 ,3.5.2013 ביום  ותתכנס  נדחתה   ,2.5.2013 ליום  שנקבעה  הנ"ל 
 ,26260 חיפה  חיים,  קרית   ,62 אילת  אח"י  ברח'   ,12.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יאיר רוזנר, עו"ד, מפרק

אופנועי רוממה מ.ר )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267547-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,3.5.2013 ביום  ותתכנס  נדחתה   ,3.3.2013 ליום  שנקבעה  הנ"ל 
בשעה 16.00, ברח' מעלה השחרור 11, חיפה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    מרדכי כהן, עו"ד, מפרק

הדסון בנין ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-141685-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שפיגלמן,  עו"ד  במשרד   ,12.00 בשעה   ,3.5.2013 ביום  תתכנס 
קורן, ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יעקב בלט, מפרק

בית מרקחת נווה יעקב בע"מ
)ח"פ 51-077321-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת  19א,  קרן היסוד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בריאן ויין, עו"ד, מפרק
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טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גבריאל גוזלן, עו"ד, מפרק

גני אשכול בינוי ופיתוח בישראל 2001 בע"מ
)ח"פ 51-309696-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,27.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הנמל 33, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עובדיה שלמה, עו"ד, מפרק

חוות פיטריות אחיטוב )2009( בע"מ
)ח"פ 51-424930-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 18.00, ברח' 
האורן 16, אחיטוב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם סולימני, מפרק

לימל - שילובים הנדסיים )1985( בע"מ
)ח"פ 51-109075-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, במשרדי 
החברה, רח' הפרת 2, אזור תעשייה החדש, יבנה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יוסף בן צור, מפרק

הלבשה חנוכה בע"מ
)ח"פ 51-341039-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יעקב אלעד, עו"ד, מפרק

דאובר אדריכלות ותכנון )1990( בע"מ
)ח"פ 51-152030-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.5.2013, בשעה 9.00, ברח' משה מיכאל אביב 10, 
אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

מצבות ג'קי חפוטה בע"מ
)ח"פ 51-399933-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.5.2013, בשעה 9.00, ברח' משה מיכאל אביב 10, 
אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

וי.אן.קיי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-418157-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.5.2013, בשעה 9.00, ברח' משה מיכאל אביב 10, 
אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

מלון נופש רמות בע"מ
)ח"פ 51-337137-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,1 התבור  ברח'   ,10.00 בשעה   ,26.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עמית אודאי, מפרק

טי.איי. יישומי אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-459883-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ליבורנו 2, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית אודאי, מפרק

אצל רוני החי והצומח בע"מ
)ח"פ 51-145311-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון טל, ת"ז 009626409, 

מרח' היתד 30, הרצליה ב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארנון טל, מפרק

אצל רוני החי והצומח בע"מ
)ח"פ 51-145311-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
היתד 30, הרצליה ב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארנון טל, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  מריזן,  תמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טבריה  ג,  קומה  המעלות,  בית  בניין   ,982 ת"ד  100א,  הירדן 

14200, טל' 04-6791110, פקס' 04-6791109, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תמיר מריזן, עו"ד, מפרק

הידרוקלין בע"מ
)ח"פ 51-346174-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור לוי, ת"ז 057949307, 

משד' אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דרור לוי, מפרק

הידרוקלין בע"מ
)ח"פ 51-346174-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שד'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דרור לוי, מפרק

טי.איי. יישומי אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-459883-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית אודאי, ת"ז 

200341394, מרח' ליבורנו 2, בת ים, למפרק החברה.
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דוניר פרויקטים - גסטרונום ישראל בע"מ
)ח"פ 51-302383-8(

 קבוצת גסטרונום ישראל לאינטרנט
ומולטימדיה בע"מ
)ח"פ 51-300939-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שד'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נורדאו 50, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

                                    יוסף ברקוביץ, מפרק

קיילין את שניטמן )1996( בע"מ
)ח"פ 51-229299-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן שניטמן, ת"ז 
015104805, מרח' החומה 5, אזור תעשייה חדש, ראשון לציון, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חנן שניטמן, מפרק

קיילין את שניטמן )1996( בע"מ
)ח"פ 51-229299-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החומה 5, אזור תעשייה חדש, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    חנן שניטמן, מפרק

אבי-צחי גידול ושיווק ירקות בע"מ
)ח"פ 51-323490-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף גון, ת"ז 030490452, 

מרח' פנקס 62, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף גון, מפרק

אבי-צחי גידול ושיווק ירקות בע"מ
)ח"פ 51-323490-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פנקס 62, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף גון, מפרק

דוניר פרויקטים - גסטרונום ישראל בע"מ
)ח"פ 51-302383-8(

 קבוצת גסטרונום ישראל לאינטרנט
ומולטימדיה בע"מ
)ח"פ 51-300939-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה 
ברקוביץ,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברות  את  לפרק  החלטה 

ת"ז 059043679, משד' נורדאו 50, תל אביב, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף ברקוביץ, מפרק



ילקוט הפרסומים 6563, א' בניסן התשע"ג, 12.3.2013 3522

הנ"ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר גבר, עו"ד, מפרק

גלובלגרופ )ג.י.מ.( יבוא סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-482007-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה דויטש, מרח' נחל 

אלכסנדר 10, צור יצחק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודה דויטש, מפרק

מחשבים וכיף בע"מ
)ח"פ 51-205857-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  פיינשטיין,  בנימין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שדרות חן 26/3, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

בני פיינשטיין, מפרק

מאיר קליין - ייעוץ וניהול פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-280280-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  דורון,  חמי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 67, ת"ד 122, ראשון לציון, למפרק החברה.

מרכז קניות ד. ניב )1990( בע"מ
)ח"פ 51-151062-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,5.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שנקין 64א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדנה חרותי, מפרקת

טובית פרנקל בע"מ
)ח"פ 51-185039-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  פרינקל,  טובית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

10914844, מנאות גולף בי 217, קיסריה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טובית פרנקל, מפרקת

שרם פודים טכנולוגיות - אחזקות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-303411-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ברח' הארבעה  זו,  מיום פרסום הודעה  ימים   30 הנ"ל תתכנס 
21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יצחק שרם, מפרק

משקיף השקעות בע"מ
)ח"פ 51-287533-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

סיני פרנקל שילובים פנסיונים בע"מ
)ח"פ 51-312276-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
הרשקוביץ,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' שוהם 5, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

קומפיור טק בע"מ
)ח"פ 51-383541-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
הרשקוביץ,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' שוהם 5, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

אליזבת טרוסט בע"מ
)ח"פ 51-398583-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,24.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חמי דורון, עו"ד, מפרק

גפן אדומה בע"מ
)ח"פ 51-202477-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
הרשקוביץ,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' שוהם 5, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

קבוצת שחר חדש הלוואות בע"מ
)ח"פ 51-227492-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
הרשקוביץ,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' שוהם 5, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

ברונו אסקולי בע"מ
)ח"פ 51-017256-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
הרשקוביץ,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' שוהם 5, רמת גן, למפרק החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל ערד, ת"ז 059259408, 

מרח' מסקין 11, פתח תקוה 49651, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רפאל ערד, מפרק

וו.וו.אס. וויקום פתרונות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-293933-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי מור-זהבי, מרח' 

המדע 5, רחובות 76703, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רמי מור-זהבי, עו"ד, מפרק

אבנט לייזרים בע"מ
)ח"פ 51-186371-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי מור-זהבי, מרח' 

המדע 5, רחובות 76703, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רמי מור-זהבי, עו"ד, מפרק

בידמי בע"מ
)ח"פ 51-425147-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ועידת  מרח'   ,22111157 ת"ז   ,19844 מס'  רישיון  צור,  ערן  עו"ד 

קטוביץ 13, תל אביב 62304, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, בדואר רשום למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ערן צור, עו"ד, מפרק

איזי חיפושי אנרגיה )2010( בע"מ
)ח"פ 51-448983-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל ערד, ת"ז 059259408, 

מרח' מסקין 11, פתח תקוה 49651, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רפאל ערד, מפרק

איזי אנרגיה השקעות )2008( בע"מ
)ח"פ 51-418333-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל ערד, ת"ז 059259408, 

מרח' מסקין 11, פתח תקוה 49651, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רפאל ערד, מפרק

איזי אנרגיה ניהול )2010( בע"מ
)ח"פ 51-448986-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק

ענביד תעשיות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166091-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד אוברמן, ממשרד 
עו"ד שלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, ד"נ עמק הירדן 

15105, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק

תיירות קרית ענבים 2009 בע"מ
)ח"פ 51-434778-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד אוברמן, ממשרד 
עו"ד שלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, ד"נ עמק הירדן 

15105, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק

ינילון בע"מ
)ח"פ 51-468498-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון טל, מרח' חיים מלר 

29, מזכרת בתיה, למפרק החברה.

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  תורן,  כהן  אלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

026588319, למפרק החברה.

אלעד כהן תורן, מפרק

דיזיינרס די.די.אנ.ג'י בע"מ
)ח"פ 51-354648-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.12.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  ברדה,  דותן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
025762303, מרח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן, טל' 03-5751234, פקס' 

03-6120057, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דותן ברדה, עו"ד, מפרק

פ.מ מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-220119-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' יגאל 

אלון 65, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

קרית ענבים - ספורט בע"מ
)ח"פ 51-224589-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד אוברמן, ממשרד 
עו"ד שלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, ד"נ עמק הירדן 

15105, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גבי זיגלשטיין, מפרק

סנדקט בע"מ
)ח"פ 51-458155-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  בלמס,  ימית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 5, חיפה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ימית בלמס, עו"ד, מפרקת

ש י ל החזקות בע"מ
)ח"פ 51-401880-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה 
חיים,  מירב  )עו"ד(  רו"ח  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מרח' הברזל 23, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מירב חיים, רו"ח )עו"ד(, מפרקת

גלידת שטראוס שיווק בע"מ
)ח"פ 51-241071-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם אביגד, ת"ז 027920974, 

מרח' הגלבוע 3, קרית שדה התעופה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   90 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלון טל, מפרק

נ.נ.ה. תקשורת מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-216297-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'רמי בנימין, מרח' 

יגאל אלון 98, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ג'רמי בנימין, עו"ד, מפרק

אם.אר.וי. מחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-219116-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'רמי בנימין, מרח' 

יגאל אלון 98, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ג'רמי בנימין, עו"ד, מפרק

גג תקשורת מתקדמת )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166795-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
7.2.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי זיגלשטיין, ת"ז 

067317206, מרח' הזית 2, רעננה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

מושב זיתן פארק טכנולוגי בע"מ
)ח"פ 51-390889-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר אשכנזי, מרח' 

הגולן 1, קרית שדה התעופה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יאיר אשכנזי, עו"ד, מפרק

זיתן איזור תעשייה בע"מ
)ח"פ 51-390890-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר אשכנזי, מרח' 

הגולן 1, קרית שדה התעופה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יאיר אשכנזי, עו"ד, מפרק

זיתן פארק תעשייתי בע"מ
)ח"פ 51-390888-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר אשכנזי, מרח' 

הגולן 1, קרית שדה התעופה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יורם אביגד, מפרק

בריאות ועצמאות כלכלית בע"מ
)ח"פ 51-251931-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת גריכטר, מרח' 

חיטה 2, שוהם, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   15 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עינת גריכטר, עו"ד, מפרקת

בי פאק בע"מ
)ח"פ 51-435595-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיתי דרדיק, מרח' הפלג 

227, בארותיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיתי דרדיק, מפרק

קומראן דיסיין )טנג'י קולקשיין( בע"מ
)ח"פ 51-205913-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ציפי רוזנברג, מרח' 

הרקון 6, רמת גן, למפרקת החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דניאל רוקח, מפרק

אריה גרינוולד עיצוב פנים ועבודות נגרות
)ח"פ 51-275952-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע הרשקוביץ, 

מחיספין, רמת הגולן 12920, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יהושע הרשקוביץ, מפרק

ר.ד.ד. הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-144990-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  ישראלי,  יוסף  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

022693097, מרח' שער פלמר 1, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף ישראלי, רו"ח, מפרק

סטיילמי בע"מ
)ח"פ 51-442873-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2013, התקבלה החלטה 
חפץ  מרח'  מידב,  יפעת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חיים 40, רעננה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יאיר אשכנזי, עו"ד, מפרק

אקוולוגי בע"מ
)ח"פ 51-354596-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר קליפלד, אצל עו"ד 

אלון רסקי, דרך בן גוריון 1, בני ברק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עפר קליפלד, מפרק

רמת סביון בע"מ
)ח"פ 51-028891-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח, ת"ז 

021805577, מרח' דרך החורש 4, יהוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דניאל רוקח, מפרק

הגן המרכזי - קרית הסביונים בע"מ
)ח"פ 51-232633-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח, ת"ז 

021805577, מרח' דרך החורש 4, יהוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניצן רוזנר, עו"ד, מפרקת

מגן מבטח ניהול קרן פנסיה ותיקה בע"מ
)ח"פ 51-413017-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  רוזנר,  ניצן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
026532002, מרח' יגאל אלון 96, תל אביב, טל' 03-5111111, פקס' 

03-6246200, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניצן רוזנר, עו"ד מפרקת

קול העיר )רדיו( בע"מ
)ח"פ 51-210722-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
מ"ר  פוזס,  אחיסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,2319 ת"ד   ,16 קומה  המגדל,  בניין  הטכנולוגי,  מהגן   ,58210

מלחה, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אחיסף פוזס, עו"ד, מפרק

גיא גיסין, שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-229935-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  דרור,  צחי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הברזל 38, תל אביב, למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יפעת מידב, מפרקת

דימור קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-429388-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף דוד-מרגלית, 

מרח' הכרמל 7, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסף דוד-מרגלית, עו"ד, מפרק

ראמ שיווק גבינות בע"מ
)ח"פ 51-472333-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השלום 116, אזור, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יגאל כהן, עו"ד, מפרק

מגן ניהול קופות גמל בע"מ
)ח"פ 51-413018-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  רוזנר,  ניצן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
026532002, מרח' יגאל אלון 96, תל אביב, טל' 03-5111111, פקס' 

03-6246200, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רן מרכוס, עו"ד, מפרק

ע.ר.סמארטי יזמות בע"מ
)ח"פ 51-468785-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טליה יצחקי, מרח' 

אלנבי 108, תל אביב, טל' 03-5605717, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

טליה יצחקי, עו"ד, מפרקת

תפנית תחבורה ובטיחות בע"מ
)ח"פ 51-318443-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טליה יצחקי, מרח' 

אלנבי 108, תל אביב, טל' 03-5605717, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

טליה יצחקי, עו"ד, מפרקת

א.א.א. אבטחה ומיגון יהודה את יוני )1990( בע"מ
)ח"פ 51-145855-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  דוד,  יהושע  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שוהם 5, רמת גן 52521, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

צחי דרור, עו"ד, מפרק

י.ש.ל. יצור ותעשיה בע"מ
)ח"פ 51-093288-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרינה הורסקו זילכה, 

מרח' ביאליק 164, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרינה הורסקו זילכה, עו"ד, מפרקת

אורן תעופה וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-115851-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא אורן, מעין ורד, תל 

מונד 40696, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיורא אורן, מפרק

בית הורים מועדון הזהב בע"מ
)ח"פ 51-168687-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  מרכוס,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל'   ,61001 אביב  תל   ,157 ת"ד   ,65 רוטשליד  מרח'   ,058103441

052-8729630, למפרק החברה.



3531 ילקוט הפרסומים 6563, א' בניסן התשע"ג, 12.3.2013

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ערן ליטבק, מפרק

ש.ר.ן פתח-תקוה )1989( בע"מ
)ח"פ 51-142621-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושוע רוזנפלד, מרח' לוע 

הארי 33, אורנית, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יהושוע רוזנפלד, מפרק

גופן בע"מ
)ח"פ 51-272585-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי הדר, מרח' נופך 19, 

הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נפתלי הדר, מפרק

ארומה אייר בע"מ
)ח"פ 51-373567-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פבלו גבריאל גרבוב, מרח' 

המרכבה 25, חולון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יהושע דוד, עו"ד, מפרק

ארקום סלולאר בע"מ
)ח"פ 51-410428-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב גולדשטיין, ת"ד 3002, 

חדרה 38130, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

זאב גולדשטיין, מפרק

מנחם אבירם מקרקעין )1992( בע"מ
)ח"פ 51-171968-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
טננבאום,   אלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' יגאל אלון 98, קומה 37, תל אביב, טל' 03-7101660, פקס' 

03-6081801, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלעד טננבאום, עו"ד, מפרק

א.ל. ליטבק בע"מ
)ח"פ 51-444784-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן ליטבק, מרח' צמרות 6, 

הרצליה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

טל גולדשטיין, מפרק

גלעד סקוויאז' בע"מ
)ח"פ 51-259871-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שאול קרן גיל, מרח' 

זלוציסטי 12, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שאול קרן גיל, עו"ד, מפרק

א.ל.ט.ש שווק בע"מ
)ח"פ 51-215955-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנשה לוי, ת"ז 007784911, 

מרח' החשמונאים 100, ת"ד 52683, תל אביב, למפרק החברה.

מנשה לוי, מפרק

אלעד סולאריה בע"מ
)ח"פ 51-435380-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  סמוראי,  רון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחק שדה 40, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

פבלו גבריאל גרבוב, מפרק

נובל מרקטינג ישראל. א בע"מ
)ח"פ 51-441846-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמין ארמין, מרח' חבצלת 

השרון 21, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רמין ארמין, מפרק

דרבן מקרקעין )1997( בע"מ
)ח"פ 51-254132-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אושרי זגורי, מרח' גורדון 

12, גבעתיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אושרי זגורי, מפרק

מותר ללא סוכר בע"מ
)ח"פ 51-423288-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל גולדשטיין, ת"ז 

023807415, מרח' נחל גמלא 1/2, קרית אונו, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יעקב גולדברג, עו"ד, מפרק

טרופיקאנה מוצרי אלומיניום לבניין בע"מ
)ח"פ 51-257548-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  חממי,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחק שדה 2, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארז חממי, עו"ד, מפרק

אף.פ.קאלו בע"מ
)ח"פ 51-391818-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורנה שמש, מרח' ברנר 

42, קרית אונו, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אורנה שמש, מפרקת

אלקט-קר נכסים בע"מ
)ח"פ 51-281254-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  רוסמן,  סער  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רון סמוראי, עו"ד, מפרק

חושן טכנולוגיות מים בע"מ
)ח"פ 51-251560-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי הולצמן, מרח' 

ארלוזורוב 111, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אורי הולצמן, רו"ח, מפרק

טרה קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-403204-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2013, התקבלה 
לוי,  ששי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 027924869, מרח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן 52522, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למען המפרק באמצעות פקס' מס' 153-3-5442241, 

עם העתק בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ששי לוי, עו"ד, מפרק

מכון דיאליזה בע"מ
)ח"פ 51-412399-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב גולדברג, מרח' 

סוקולוב 81, רמת השרון, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רועי פלר, עו"ד, מפרק

אדסבינה בע"מ
)ח"פ 51-436114-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי פלר, מרח' הנמל 

33, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רועי פלר, עו"ד, מפרק

אינבסטבינה בע"מ
)ח"פ 51-435905-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי פלר, מרח' הנמל 

33, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רועי פלר, עו"ד, מפרק

נעם מלמד בע"מ
)ח"פ 51-204844-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם מלמד, ת"ז 005166129, 

מרח' הגליל 12, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סער רוסמן, עו"ד, מפרק

מ.ו.ד.י.ש. ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-286266-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  אלתר,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 35, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יובל אלתר, עו"ד, מפרק

י.ד.ש. השקעות בשרון בע"מ
)ח"פ 51-362646-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  אלתר,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 35, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יובל אלתר, עו"ד, מפרק

טלנד בע"מ
)ח"פ 51-435904-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי פלר, מרח' הנמל 

33, חיפה, למפרק החברה.
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן מלאך, מרח' נופר 
4, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רן מלאך, עו"ד, מפרק

צלטנר בע"מ
)ח"פ 51-324172-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  רגב,  רותם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל העגול, קומה 33, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רותם רגב, עו"ד, מפרק

קריסטי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-327582-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלמוג דורון, מרח' 
למפרק  אביב,  תל   ,27 קומה  דיסקונט,  מגדל   ,23 הלוי  יהודה 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלמוג דורון, מפרק

יו-לייסנס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-396356-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

      גיא אידו, עו"ד

      בא כוח החברה

טוטאל טורנקי פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-271586-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל בן דב, ת"ז 058868365, 
למפרק  אביב,  תל   ,2 הבימה  ככר  רח'  גיאת,  רון  עו"ד  אצל 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיל בן דב, מפרק

הכלי בע"מ
)ח"פ 51-067691-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה פרנקל, ת"ז 
למפרק  אביב,  תל  א,  כניסה   ,90 אלון  יגאל  מרח'   ,008250185

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

משה פרנקל, מפרק

גגונים למכוניות אריה וייס בע"מ
)ח"פ 51-052013-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  רביד-ברזלי,  דפנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058726258, למפרקת החברה.

דפנה רביד-ברזלי, מפרקת

איי די טי טלקום קורפורשן )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-292167-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד מיכאל פרתם, ת"ז  לפרק את החברה מרצון 

011436581, מרח' רמב"ן 19, ירושלים, למפרק החברה.

מיכאל פרתם, עו"ד, מפרק

אופנת השדרה בע"מ
)ח"פ 51-171801-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.4.2013, בשעה 8.00, ברח' טופח 3, נהריה, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    תמר ברק, עו"ד, מפרקת

אורנט מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-147707-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.4.2013, בשעה 10.00, ברח' ויצמן 49, כפר 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חגית עזיזי, עו"ד, מפרקת

גלן הנדסה אזרחית בע"מ
)ח"פ 51-388355-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.4.2013, בשעה 9.00, ברח' משה גושן 26, 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון מלמד, מרח' 

אברהם שלונסקי 9, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמנון מלמד, עו"ד, מפרק

אי.טי.אל. - ישראל טלקום בע"מ
)ח"פ 51-262753-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'רמי בנימין, מרח' 

יגאל אלון 98, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ג'רמי בנימין, עו"ד, מפרק

ר.י שפירא השקעות ופיננסים בע"מ
)ח"פ 51-357671-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  גוטמן,  גיורא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

014201909, מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

עידן ש.י.ס. בע"מ
)ח"פ 51-345968-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.11.2012, בנוכחות 
064527088, המחזיק ב–50% ממניות החברה  ת"ז  קריאם,  יוסף 
ובנוכחות שרה וויס, ת"ז 054328679, המחזיקה ב–50% ממניות 
החברה, ולאחר שכל בעלי המניות בחברה ויתרו+ על מסירת 
הודעה מראש של 21 ימים לכינוס האסיפה הכללית, נתקבלה 
החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי יוסף קריאם 

למפרק החברה.

יוסף קריאם, מפרק

נץ מחשוב בע"מ
)ח"פ 51-158972-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2013, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לבטל את ההליך של פירוק החברה מרצון, ולהסיר 

את מינויה של המפרקת.

רחל רייפר פלח, עו"ד    

      באת כוח החברה

המרכז לחינוך לידה בישראל 
)ע"ר 58-000885-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,21.1.2013 ביום  שהתכנסה 
אלון  יגאל  מרח'  קינן,  יואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

65, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

ניסקו טלמטיקס 2012
)ש"מ 55-024438-8(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 31.12.2012, 

בוצעו בשותפות המוגבלת השינויים האלה: 

1. ארדן שנאים )2008( בע"מ, ח"פ 51-421721-5, מרח' הברזל 
2, תל אביב, הצטרפה כשותפה מוגבלת חדשה בשותפות.

מרח'   ,51-250480-4 ח"פ  בע"מ,  אחזקות  שגיא  2. אפרים 
חדשה  מוגבלת  כשותפה  הצטרפה  אביב,  תל   ,2 הברזל 

בשותפות.

     עמוס אילן, עו"ד

בא כוח השותפות     

קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור מרגי, רו"ח, מפרק

טופר החזקות בע"מ
)ח"פ 51-253173-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,21.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' קוממיות 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שבתאי רפפורט, מפרק

אלון נס בע"מ
)ח"פ 51-349432-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 18.00, ברח' כרמי 7, חיפה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    רותם נס, מפרק

בלו סקאי תיירות נופש ואירועים )2008( בע"מ
)ח"פ 51-410990-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 322 ו–323 לפקודת 
של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
במשרדי   ,14.00 בשעה   ,1.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 
"אשת-טורס", רח' נחלת יצחק 12, תל אביב, עקב כוונת החברה 
פירעון  כושר  הצהרת  בלא  מרצון  פירוק  בדבר  החלטה  לקבל 

ומינוי מפרק לחברה.

                                    אפרים קרמר, דירקטור

פרחי - שי עידן בע"מ
)ח"פ 51-356485-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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אייבי כסלו הובלה ושילוח
)ש"מ 55-023203-7(

הודעה על העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,25.2.2013 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 ,51-418714-5 ח"פ  בע"מ,  לוגיסטיות  אחזקות  תמוז  העבירה 
מוגבלת,  שותפות  ושילוח  הובלה  כסלו  באייבי  מוגבל  שותף 
זכויותיה כשותף מוגבל בשותפות לאייביטרנס בע"מ,  את כל 

ח"פ 52-001909-2.
אברהם שלום פיריאן, דירקטור

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 1655/08

שם החייב: אייל )סבג( אברהם, ת"ז 000343301.

שם המנהל המיוחד: עו"ד ישראל שפלר, מרח' אבא הלל 7, רמת גן.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 100%.

ישראל שפלר, עו"ד     
         מנהל מיוחד

הודעה בדבר כוונה לתשלום דיבידנד בעניין עיזבון 
בפשיטת רגל של המנוח משה לפיד

בתיק  מעיזבון  דיבידנד  לשלם  כוונה  על  הודעה  בזה  נמסרת 
המפורט להלן: 

בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק פש"ר 25776-04-10.

שם החייב: המנוח משה לפיד, ת"ז 002035897.

שם הנאמן ומענו: עו"ד דוד פולק, מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא, 
טל' 09-7412256, פקס' 09-7484871.

      דוד פולק, עו"ד
מנהל עיזבון ונאמן     

ישגב בע"מ
)ח"פ 51-041162-2(

הודעה על בקשה להחייאת חברה

4.3.2013, עתרה החברה ע"י  ביום  כי  נמסרת בזה הודעה 
ב"כ עו"ד אליעזר פפרברג, מרח' יפו 97, ירושלים, לבית המשפט 
החברה  את  להחיות   )4015-03-13 )ה"פ  בירושלים  המחוזי 
ביטול  על  להודיע  החברות  רשם  הוראת  פי  על  וכי  הנ"ל, 

מחיקת החברה והחייאת החברה.

זכויות  למכור  תוכל  שהמבקשת  כדי  הוגשה  הבקשה 
במקרקעין ברמת גן הרשומים כגוש 6126, חלקה 204.

להגיש  מוזמן  זו  מבקשה  נפגע  עצמו  את  שרואה  מי  כל 
את התנגדותו לבית המשפט המחוזי בירושלים בתיק הנ"ל לא 

יאוחר מ–21 ימים מיום פרסום הודעה זו.

אליעזר פפרברג, עו"ד    

       בא כוח המבקשת

אדוונטג' א.ו.פ
)ש"מ 55-024008-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,18.2.2011 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מן  פרש   ,025358235 ת"ז  רז,  אמיר  עו"ד  המוגבל  השותף 
השותפות והעביר את מלוא זכויותיו בשותפות לארט ניירות 

ערך בע"מ, ח"פ 51-322578-9.
אור אנגליסטר, עו"ד    

    בא כוח השותפות

איי.ג'י.איי.די.אס.
)ש"מ 55-022415-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 28.1.2007, בוצעו 

בשותפות המוגבלת שינויים אלה:

ח"פ             בע"מ,  קרנות  ניהול  איי.  ג'י.  איי.  הכללי,  1. השותף 
לפי  בשותפות  זכויותיו  מלוא  את  העביר   ,51-381755-1
איי.  ג'י.  לאיי.  בשותפות  מזכויותיו   99.9% הזו:  החלוקה 
 ,55-022581-7 ש"מ  פאנד,  אינווסטורס  גרוות'  איזראל 
לאיי.  מזכויותיו  ו–0.1%  בשותפות  מוגבל  שותף  שתהווה 
ש"מ           פי,  ג'י.  פאנד  אינווסטורס  גרוות'  איזראל  ג'י.איי. 

55-022555-1, שתהווה שותף כללי.

קבוצת ברמ בע"מ, ח"פ 2-128754-51, העבירה את מלוא   .2
פאנד  אינווסטורס  איי.  ג'י.  לאיי.  בשותפות  זכויותיה 

שתהווה שותף מוגבל בשותפות. 

ניהול  איי.  ג'י.  איי.  לעיל  שפורטו  כפי  ההעברות  לאחר 
קרנות וקבוצת ברמ יחדלו להיות שותפים בשותפות.

אור אנגליסטר, עו"ד     
      בא כוח השותפות

איי.ג'י.איי. הידרו
)ש"מ 55-022323-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,28.1.2007 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

בוצעו בשותפות המוגבלת שינויים אלה:

ח"פ                                    בע"מ,  קרנות  ניהול  איי.  ג'י.  איי.  1. השותף, 
לפי  בשותפות  זכויותיו  מלוא  את  העביר   ,51-381755-1
איי.  ג'י.  לאיי.  בשותפות  מזכויותיו   99.9% הזו:  החלוקה 
 ,55-022581-7 ש"מ  פאנד,  אינווסטורס  גרוות'  איזראל 
לאיי.  ו–0.1% מזכויותיו  שתהווה שותף מוגבל בשותפות 
ג'י.איי. איזראל גרוות' אינווסטורס פאנד ג'י. פי, ש"מ -55

022555-1, שתהווה שותף כללי.

קבוצת ברמ בע"מ, ח"פ 51-128754-2, העבירה את מלוא   .2
פאנד  אינווסטורס  איי.  ג'י.  לאיי.  בשותפות  זכויותיה 

שתהווה שותף מוגבל בשותפות. 

ניהול  איי.  ג'י.  איי.  לעיל  שפורטו  כפי  ההעברות  לאחר 
קרנות וקבוצת ברמ יחדלו להיות שותפים בשותפות.

אור אנגליסטר, עו"ד     

      בא כוח השותפות




